
ราง ๑ 

สรุปเนือ้หารางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

เรื่องการจัดการมลูฝอยท่ัวไป  พ.ศ.... 

๑.   หลกัการและเหตุผล 

หลักการ 

ใหมีเทศบัญญตัิวาดวยการจัดการมลูฝอยทั่วไป 

เหตุผล 

โดยทีก่ารจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสขุภาพของประชาชน การจัดการมูล

ฝอยทั่วไปทีเ่หมาะสมและถกูสขุลักษณะจะควบคุมและปองกันไมใหมีกาแพร   กระจายของโรคและไมกอใหเกิดเหตุ

เดอืดรอนรําคาญตอประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิง่แวดลอม    อกีดวย ซึง่การจัดการมูลฝอยทั่วไปมี

ขั้นตอนการดําเนินการหลายขั้นตอนตั้งแตการเกบ็ ขน กําจดั หรือ       หาประโยชนจากการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

สมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการเกีย่วกบั    สุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป หลักเกณฑการ

อนุญาตใหบคุคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน กาํจัด หรือหาประโยชนจากการจัดการมูลฝอยทั่วไปโดย

ทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน  ดวยการคิดคาบริการ และอัตราคาธรรมเนยีมการใหบริการเก็บ ขน 

หรือกําจัดมลูฝอยทั่วไปของราชการ    สวนทองถิ่นและอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหบคุคลใดเปนผู

ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน    กําจดั หรือหาประโยชนจากการจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดย

ไดรับประโยชนตอบแทนดวย  การคดิคาบริการ จึงตราเทศบัญญตัินี ้

๒.   บทอาศัยอํานาจตามกฎหมายในการตราเทศบัญญัติ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่

แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๔/๒ และ มาตรา ๓๔/๓ แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน

ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม และมาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓ แหง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๓.  บทยกเลกิเทศบัญญัติ 

 ใหยกเลิกเทศบัญญัตกิารกําจัดมลูฝอย  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 ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น แตไม

รวมถึงมูลฝอยติดเชือ้ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข และสิ่งของที่ไม



ใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน  ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการผลิต ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

- การเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตพื้นทีข่องราชการสวนทองถิ่นใดใหเปนหนาที่และ

อํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น แตไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด 

 - ราชการสวนทองถิ่นจะมอบหมายใหหนวยงานของรัฐ   หรือราชการสวนทองถิ่นอ่ืน รวมทัง้

องคการบริหารสวนจังหวดั หรือเอกชนเปนผูดําเนินการหรือทํารวมกับราชการสวนทองถิ่นก็ได 

 -  การจัดการมูลฝอยทั่วไป ใหราชการสวนทองถิ่นดําเนินการตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน   

โดยจดัใหมีระบบจัดการและกําจัดมูลฝอยที่มปีระสิทธิภาพ เปนมติรตอสิ่งแวดลอม สามารถนําไป     ใชใหเกดิ

ประโยชนดานอื่น ๆ ได 

-ราชการสวนทองถิ่นตองรณรงคสรางความรับรู ความเขาใจ และจิตสํานกึใหประชาชนในทองถิ่น

มีสวนรวมในการลดปริมาณ และคัดแยกมลูฝอยทั่วไปเพื่อนํากลับมาใชใหม มคีวามตระหนักรู      และรับผิดชอบ

ในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ณ แหลงกําเนดิ รวมตลอดทั้งเปดเผยขอมลูและรายงานผล       การดําเนินงานให

ประชาชนทราบ 

-กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ไดแก

การเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยทั่วไป การกําจัดมูลฝอยทั่วไปการมอบหมายใหเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย            

การดําเนินการ ใช และหาประโยชนจากมูลฝอยทั่วไป 

-ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเกบ็ ขน กําจดั หรือหาประโยชนจาก        การจัดการมูล

ฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบริการตองไดรับใบอนญุาตจากเจา

พนักงานทองถิ่น 

  ๕.   คาธรรมเนียม  ปรับขึ้นใหสอดคลองกบัสถานการณปจจุบัน และกฎกระทรวงกําหนด

คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  หนังสือรับรองการแจง และการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

  คาเกบ็และขนมูลฝอยประจําเดือน ทีม่ีปริมาณมลูฝอยวันหนึง่ไมเกิน ๒๐ ลติร ปรับเพิม่จากเดือน

ละ ๑๐  บาท เปนเดอืนละ  ๒๐  บาท  ตอเดือน 

๖.  บทกําหนดโทษ 

 ผูกระทําความผดิตองระวางโทษตามทีก่ําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราช บญัญตัิรักษาความสะอาด

และความเปนระเบยีบเรยีบรอยของบานเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพิม่เติม  และพระราชบัญญตัิการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม แลวแตกรณี 

 

 



๗.   ผลประโยชนทีป่ระชาชนจะไดรับจากการมีเทศบัญญัตินี้ 

 การจัดการมูลฝอยทั่วไปเปนไปอยางเหมาะสมและถูกสขุลักษณะ สามารถควบคุมและปองกันไมใหมีการ

แพรกระจายของโรคและไมกอใหเกดิเหตเุดือดรอนรําคาญตอประชาชน และไมกอใหเกดิมลพษิตอสิง่แวดลอมอีก

ดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ราง ๒ 

สรุปเนือ้หารางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

เร่ืองการจัดการสิ่งปฏกิลู  พ.ศ.... 

๑.   หลกัการและเหตุผล 

หลกัการ 

ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการจัดการสิ่งปฏกิูล 

เหตุผล 

 โดยทีก่ารจัดการสิ่งปฏกิูลที่ไมถกูตองดวยสุขลกัษณะอาจเปนอันตรายตอสขุภาพของประชาชน การ

จัดการสิ่งปฏกิูลที่เหมาะสมและถกูสขุลกัษณะจะควบคุมและปองกันไมใหมกีารแพรกระจายของโรคและไม

กอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญตอประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอกีดวย  ซึ่งการจัดการสิ่ง

ปฏิกูลมีขั้นตอนการดําเนินการหลายขั้นตอนต้ังแตการเก็บ ขน และกําจัด สมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธกีาร 

และมาตรการเกี่ยวกับสุขลกัษณะในการจัดการสิ่งปฏกิลู หลกัเกณฑการอนุญาต ใหบุคคลใดเปนผูดําเนิน

กจิการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏกิูลโดยทําเปนธรุกจิหรอืโดยไดรบัประโยชนตอบแทนดวยการคิด

คาบริการ และอัตราคาธรรมเนียมการใหบรกิารเก็บ ขน หรอืกําจัดสิ่งปฏกิลูของราชการสวนทองถิ่นและอัตรา

คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหบคุคลใดเปนผูดําเนินกจิการรับทํา การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏกิูลโดยทํา

เปนธุรกจิหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

๒.   บทอาศัยอํานาจตามกฎหมายในการตราเทศบัญญัติ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ

ที่แกไขเพิ่มเตมิ ประกอบมาตรา ๓๔/๒ และ มาตรา ๓๔/๓ แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ

เปนระเบียบเรยีบรอยของบานเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่กไขเพิ่มเติม และมาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓ แหง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม 

๓.  บทยกเลกิเทศบัญญัติ 

 ใหยกเลกิเทศบัญญัติการกําจัดมูลฝอย  ส่ิงปฏกิูล และสิ่งเปรอะเปอน พ.ศ.๒๕๒๓ และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๐ 

๔.   เน้ือหาโดยสังเขป 

“สิ่งปฏกิูล” หมายความวา อจุจาระหรอืปสสาวะของคน หรอืสิ่งอื่นใดที่ปนเปอนอจุจาระ  หรอืปสสาวะ 

“การจัดการสิ่งปฏิกูล” หมายความวา กระบวนการดําเนินการตั้งแตระบบการรองรับการขน  และการกําจัดสิ่ง

ปฏิกูล 

 



- ราชการสวนทองถิ่นมีหนาทีจ่ัดการสิ่งปฏกิูลแตอาจมอบหมายใหหนวยงานของรัฐ    หรอืราชการสวนทองถิ่น

อื่น รวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัด หรอืเอกชนเปนผูดําเนินการหรือทํารวมกับ ราชการสวนทองถิ่นก็ได 

- ในกรณีทีจ่ะมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการขนสิ่งปฏิกลูแทน หรือ จะอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนสิ่ง

ปฏิกูลโดยทําเปนธุรกจิ ใหเจาพนกังานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นทีท่ี่มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการโดยทํา

เปนธุรกจิ และเผยแพรใหประชาชนทราบ 

-  หามมิใหผูใดถาย เท ทิ้ง หรอืทําใหมขีึ้นในทีห่รือทางสาธารณะซ่ึงสิ่งปฏิกูล นอกจากถาย เท ทิ้ง หรือกําจัด 

ณ สถานทีห่รอืตามวิธทีี่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดหรอืจดัให 

-ในกรณทีี่มกีารจัดงานมหรสพ งานเทศกาล งานแสดงสินคา การชุมนุม การชุมนมุสาธารณะหรือกจิกรรมอื่นใด

ในลกัษณะทํานองเดียวกันซึ่งใชเวลาในการดําเนินการตั้งแตสามชัว่โมงขึ้นไป ผูจัดหรอืผูรับผิดชอบการ

ดําเนินการดังกลาว ตองจัดใหมีสวม สวมสาธารณะ สวมเคลื่อนที่ หรอืสวมชัว่คราวที่ถกูสุขลกัษณะตาม

กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏกิูล 

-กําหนดหลกัเกณฑ วิธกีาร และมาตรการเกี่ยวกับสขุลกัษณะในการจัดการสิ่งปฏกิูล ไดแกสุขลกัษณะของสวม  

สุขลกัษณะในการขนสิ่งปฏกิูล  สขุลักษณะในการกําจัดสิง่ปฏกิูล 

-ผูใดประสงคจะดําเนินกจิการรับทําการเก็บ ขน กําจัด หรือหาประโยชนจากการจัดการสิ่งปฏกิูลโดยทําเปน

ธุรกจิหรอืโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบรกิารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  ๕.   

คาธรรมเนียม  ปรบัขึ้นใหสอดคลองกับกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  หนังสอืรับรอง

การแจง และการใหบรกิารในการจัดการสิ่งปฏกิูลหรอืมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ 

(๑) คาเก็บและขนสิ่งปฏกิลู ครั้งหน่ึง ๆ  

     คิดในอัตรา        ลูกบาศกเมตรละ  ๕๐๐  บาท  

               (เศษไมเกินคร่ึงลกูบาศกเมตร ใหคิดเทากบั  

               ครึ่งลูกบาศกเมตร เศษเกนิครึ่งลกูบาศกเมตร  

               ใหคิดเทากับ ๑ ลกูบาศกเมตร) 

(๒) คากําจัดสิ่งปฏิกลู ครั้งหนึ่ง ๆ  

               คิดในอัตรา          ลูกบาศกเมตรละ  ๖๐๐  บาท  

    (เศษไมเกินคร่ึงลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับครึ่งลกูบาศกเมตร  

    เศษเกนิครึ่งลกูบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลกูบาศกเมตร) 

(๓) ใบอนุญาตดําเนินกจิการโดยทําเปนธุรกจิหรอืไดรับประโยชนตอบแทน ดวยการคิดคาบรกิาร   

     (ก)  รับทําการเกบ็และขนสิ่งปฏกิูล     ฉบบัละ  ๕,๐๐๐   บาท 

               (ข)  รับทําการกําจัดสิ่งปฏกิูล    ฉบบัละ  ๗,๕๐๐   บาท 

 



๖.  บทกําหนดโทษ 

 ผูกระทําความผิดตองระวางโทษตามทีก่ําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราช บัญญัติรักษาความ

สะอาดและความเปนระเบียบเรยีบรอยของบานเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่กไขเพ่ิมเติม  และพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่กไขเพิ่มเติม แลวแตกรณ ี

๗.   ผลประโยชนทีป่ระชาชนจะไดรับจากการมีเทศบัญญัตินี้ 

 การจัดการสิ่งปฏกิลูเปนไปอยางเหมาะสมและถกูสุขลกัษณะ สามารถควบคุมและปองกนัไมใหมกีาร

แพรกระจายของโรคและไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญตอประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม

อกีดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ราง ๓ 

สรุปเนือ้หารางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

เรื่องการจัดการมลูฝอยติดเช้ือ พ.ศ.... 

๑.   หลกัการและเหตุผล 

หลักการ 

 ใหมีเทศบัญญตัิวาดวยการจัดการมลูฝอยตดิเชื้อ 

เหตุผล 

 โดยที่การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน การ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและปองกันไมใหมีกาแพร กระจายของโรคและไม

กอใหเกิดเหตเุดอืดรอนรําคาญตอประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย ซึ่งการจัดการมูลฝอยติด

เชื้อมีขั้นตอนการดําเนินการหลายขั้นตอนตั้งแตการเก็บ ขน และกําจัด สมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

มาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ หลักเกณฑ  การอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการ

รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือ  โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด

คาบริการ และอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน หรือกําจัด  มูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถิ่นและ

อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย การคิดคาบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี ้

๒.   บทอาศัยอํานาจตามกฎหมายในการตราเทศบัญญัติ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่

แกไขเพิ่มเติม ประกอบ   มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๓.  บทยกเลกิเทศบัญญัติ 

 เปนกฎเกณฑที่สรางขึ้นใหม 

๔.   เนื้อหาโดยสังเขป 

“มูลฝอยติดเชือ้” หมายความวา มลูฝอยที่มเีชือ้โรคปะปนอยูในปริมาณหรือมคีวามเขมขน ซึ่งถา

มีการสัมผัสหรือใกลชดิกบัมลูฝอยนั้นแลวสามารถทําใหเกดิโรคได 

- การจัดการมูลฝอยตดิเชื้อในเขตราชการสวนทองถิ่นเปนอาํนาจของราชการสวนทองถิ่น 

 - ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือ ราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใต

ขอตกลงรวมกันก็ได 



-   ราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อแทนภายใต

การควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการขน หรือกําจัดมูล

ฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

-ใหเจาพนักงานทองถิน่ประกาศกําหนดเขตพื้นที่ทีร่าชการสวนทองถิน่มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการ

ขนมูลฝอยติดเชื้อแทน  

-กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ไดแก

การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ การขนมูลฝอยติดเชื้อ  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

-หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการขน หรือกําจัดมลูฝอยตดิเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

๕.   คาธรรมเนียม  ปรับขึ้นใหสอดคลองกบักฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนยีมการออกใบอนุญาต  

หนังสือรับรองการแจง และการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ 

(๑๑.  คาขนมูลฝอยตดิเชื้อ   

 (ก)  คาขนมูลฝอยตดิเชื้อ เปนรายเดือน   

    ๑)  กรณีที่มปีริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๑๓ ลติร  

       หรือน้ําหนักไมเกิน ๒ กิโลกรัม   เดอืนละ  ๕๐๐   บาท 

    ๒)  กรณีที่มปีริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลติร  

       หรือน้ําหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ใหคิดเปนหนวย  

       ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือทุก ๆ ๒ กโิลกรัม  

       ในอตัราตอหนวย        หนวยละ   ๕๐๐  บาท 

       (เศษไมเกิน ๖.๕ ลติร หรือไมเกิน ๑ กโิลกรัม  

       ใหคดิเปนครึ่งหนวย เศษเกิน ๖.๕ ลติร  

       หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ใหคดิเปนหน่ึงหนวย)  

(ข)  คาขนมูลฝอยตดิเชื้อ เปนครั้งคราว 

    คาขนมลูฝอยตดิเชื้อใหเกบ็คาธรรมเนยีมเปน ๒ รายการ   

    ๑)  คาบริการ          ครั้งละ  ๕,๐๐๐  บาท 

       (โดยใหกําหนดอตัราตามระยะทางที่เกบ็ขน)  

    ๒)  คาขน  

       ก) กรณีที่มีปริมาณไมเกิน ๑๐๐ ลติร  

         หรือน้ําหนักไมเกิน ๑๕ กิโลกรัม     ครั้งละ  ๑๓๐  บาท 

       ข) กรณีที่มปีริมาณเกิน ๑๐๐ ลติร  



         หรือน้ําหนักเกิน ๑๕ กิโลกรัม  

         ใหคดิเปนหนวย ทุก ๆ ๑๐๐ ลติร 

         หรือทุก ๆ ๑๕ กิโลกรัม  

         ในอัตราตอหนวย       ครั้งละ  ๑๓๐   บาท 

 (เศษไมเกิน ๕๐ ลติร หรือไมเกิน ๗.๕ กิโลกรัมใหคดิเปนครึง่หนวย เศษเกิน ๕๐ ลติร  

         หรือเกิน ๗.๕ กิโลกรัม ใหคดิเปนหนึง่หนวย) 

๒.  คากําจดัมลูฝอยตดิเชื้อ   

 (ก)  คากําจัดมูลฝอยตดิเชื้อเปนรายเดือน     

    ๑)  กรณีที่มปีริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๑๓ ลติร  

        หรือน้ําหนักไมเกิน ๒ กิโลกรัม     เดอืนละ  ๑,๕๐๐  บาท 

    ๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลติร  

       หรือน้ําหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ใหคิดเปนหนวย  

       ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือทุก ๆ ๒ กโิลกรัม  

       ในอตัราตอหนวย               หนวยละ  ๑,๕๐๐  บาท 

       (เศษไมเกิน ๖.๕ ลติร หรือไมเกิน ๑ กโิลกรัม  

       ใหคดิเปนครึ่งหนวย เศษเกิน ๖.๕ ลติร  

      หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ใหคดิเปนหนึง่หนวย) 

(ข)  คากําจัดมลูฝอยตดิเชื้อ เปนครั้งคราว 

      กรณีที่มีปริมาณไมเกิน ๖.๕ ลิตร                                        

      หรือน้ําหนกัไมเกิน ๑ กิโลกรัม ใหคดิเปนหนวย  

      ทุก ๆ ๖.๕ ลติร หรือทุก ๆ ๑ กิโลกรัม  

      ในอตัราตอหนวย         หนวยละ  ๒๕  บาท 

      (เศษไมเกิน ๓.๒๕ ลติร หรือไมเกินคร่ึงกิโลกรัม  

      ใหคดิเปนครึ่งหนวย เศษเกิน ๓.๒๕ ลติร  

      หรือเกินคร่ึงกิโลกรัม ใหคดิเปนหนึ่งหนวย) 

๓.  ใบอนุญาตดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทน ดวยการคดิคาบริการ   

 (ก)  รับทําการขนมลูฝอยตดิเชือ้       ฉบบัละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 (ข)  รับทําการกําจัดมลูฝอยตดิเชื้อ      ฉบบัละ  ๑๕,๐๐๐ บาท 

 

 



๖.  บทกําหนดโทษ 

 ผูกระทําความผิดตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด

และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม  และพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพิ่มเติม แลวแตกรณี 

๗.   ผลประโยชนทีป่ระชาชนจะไดรับจากการมีเทศบัญญัตินี้ 

 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อเปนไปอยางเหมาะสมและถูกสขุลกัษณะ สามารถควบคุมและปองกันไมใหมีการ

แพรกระจายของโรคและไมกอใหเกดิเหตเุดือดรอนรําคาญตอประชาชน และไมกอใหเกดิมลพษิตอสิง่แวดลอมอีก

ดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ราง ๔ 

สรุปเนือ้หารางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

เร่ืองการควบคุมการเลีย้งหรือการปลอยสตัว พ.ศ.... 

๑.   หลกัการและเหตุผล 

หลักการ 

 ใหมีเทศบัญญตัิวาดวยการควบคมุการเลีย้งหรือการปลอยสตัว 

เหตุผล 

 การควบคุมการเลี้ยงสัตวและปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทภายในพื้นที่ในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานีใหเหมาะสมกับสภาพการใชประโยชนของพื้นที่ในชมุชนจะสามารถปองกันปญหาเดอืดรอนรําคาญจาก

สัตว เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในทองถิน่และสามารถ

ปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว สมควรกําหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว จึงตราเทศบัญญัตินี ้

๒.   บทอาศัยอํานาจตามกฎหมายในการตราเทศบัญญัติ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๑๖ (๒๑) แหงพระราชบัญญัติกําหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ประกอบมาตรา  ๒๙ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๓.  บทยกเลิกเทศบัญญัติ 

 ใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง  ควบคุมสัตวเปนเหตุรําคาญและอาจเปนอันตรายแก

ประชาชน พ.ศ. 2534   

๔.   เนื้อหาโดยสังเขป 

“สัตว” หมายความวา สตัวทุกชนดิที่คนสามารถนํามาเลีย้งได และใหหมายความรวมถงึสตัว ที่

อาศยัอยูตามธรรมชาต ิ

“การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การมีสตัวไวในครอบครองและดแูล เอาใจใส บํารุงรักษา 

ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 

“การปลอยสัตว”หมายความวา การสละการครอบครองสตัว หรือปลอยสตัวใหอยูนอกสถานที่

เลีย้งสตัว โดยปราศจากการควบคมุ   



“เจาของสัตว” หมายความวา เจาของกรรมสิทธิ์ และใหหมายความรวมถึงผูครอบครองสัตว 

หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายใหดูแล ไมวาจะไดรับมอบหมายจากเจาของกรรมสิทธ์ิ หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก

เจาของกรรมสิทธิ์ใหดูแลดวย 

-   เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชพีของประชาชนใน

ทองถิ่น หรือเพือ่ปองกันอันตรายจากเชือ้โรคทีเ่กดิจากสัตว ใหพื้นท่ีในเขตอํานาจของเทศบาลนครอุบลราชธานีเปน

เขตควบคุมการเลีย้งหรือปลอยสตัว  

-   กําหนดใหสุนขัและแมวเปนสตัวทีต่องจดทะเบยีนสตัว และใหเจาของสตัวมหีนาที่นําสุนขัและ

แมวไปจดทะเบยีนสัตว 

-  ในการเลีย้งสุนัขหรือแมว เจาของสตัวตองปฏบิัตติามหลักเกณฑตามเทศบญัญตัินี ้

-   ผูใดนําสุนขัหรือแมวออกนอกสถานทีเ่ลีย้ง หรือนําไปในที่หรือทางสาธารณะ ตองปฏบิตัิ

หลักเกณฑตามเทศบัญญตัินี ้

-   ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสตัวในที่หรือทางสาธารณะ ในเขตหามเลีย้งหรือปลอยสตัว 

อันเปนการฝาฝนเทศบญัญัตินี้ โดยไมปรากฏเจาของหรือโดยปราศจากการควบคุม ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ

กักสตัวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอย ๓๐ วัน 

-   หากเจาของสตัวฝาฝนเทศบัญญตัินี้ใหเจาพนักงานทองถิน่มีอํานาจสั่งใหเจาของสตัวแกไขหรือ

ปรับปรุงใหถูกตองได และถาเจาของสตัวไมแกไขหรือถาการเลีย้งสตัว หรือปลอยสตัวนั้น จะกอใหเกดิหรือมีเหตุอัน

ควรสงสยัวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสขุภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหผูนั้นหยดุเลีย้งสตัว

ทันทีเปนการชั่วคราว จนกวาจะเปนท่ีพอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได                                  

๕.   คาธรรมเนียม  ไมม ี

๖.  บทกําหนดโทษ 

 ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวไนบท

กําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๓๕ และท่ีแกไขเพิ่มเติม  

๗.   ผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากการมีเทศบัญญัตินี้ 

 การควบคุมการเลี้ยงสัตวและปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทภายในพื้นที่ในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานีเปนไปอยางเหมาะสมกับสภาพการใชประโยชนของพื้นที่ในชุมชน และสามารถปองกันปญหา

เดือดรอนรําคาญจากสัตว เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่นและสามารถปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว 

 

 

 



ราง ๕ 

สรุปเนือ้หารางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

วาดวยกิจการทีเ่ปนอันตรายตอสขุภาพ   พ.ศ.... 

๑.   หลกัการและเหตุผล 

หลักการ 

 ใหมีเทศบัญญตัิวาดวยกิจการที่เปนอันตรายตอสขุภาพ 

เหตุผล 

  โดยที่การดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ

ของประชาชน และกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย  สมควรกําหนดประเภทของกิจการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพ ใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่น กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไปสําหรับใหผูดําเนินกิจ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลกัษณะของสถานทีท่ี่ใชดาํเนินกิจการและมาตรการปองกันอันตรายตอสขุภาพ 

หลักเกณฑการอนุญาตใหดาํเนินกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  อัตราคาธรรมเนียมการอนุญาตใหดาํเนินกิจการที่

เปนอันตรายตอสุขภาพ จึงตราเทศบัญญัตินี ้

๒.   บทอาศัยอํานาจตามกฎหมายในการตราเทศบัญญัติ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  60  และ  มาตรา  63  แหงพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496  และ

ที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา  32  มาตรา 54  มาตรา  55  มาตรา  58  มาตรา  63  และมาตรา  65  แหง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๓.  บทยกเลิกเทศบัญญัติ 

 ใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 

2540  บรรดา  เทศบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้  ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 

๔.   เนื้อหาโดยสังเขป 

“สถานประกอบกจิการ” หมายความวา สถานท่ีที่ใชประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสขุภาพ

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

และท่ีแกไขเพิม่เติม  

“ผูดําเนินกจิการ” หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบคุคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผดิชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการน้ัน 

“ผูปฏิบัติงานงาน” หมายความวา ผูปฏบิตัิงานในสถานประกอบกิจการ   



-  กําหนดกิจการที่เปนอันตรายตอสขุภาพตามกฎกระทรวงใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุม

ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เชนกิจการท่ีเกีย่วกบัสตัวเลีย้ง  กิจการที่เกีย่วกับสตัวและผลติภัณฑ . กิจการ

ที่เกีย่วกับอาหาร เคร่ืองดื่ม น้ําดืม่  กิจการที่เกีย่วกับยานยนต เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล  การประกอบกิจการอาบ 

อบ นวด  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสตัวพาหะนําโรค การผลติน้ําแข็งแหง การสะสมวตัถุ

หรือสิ่งของทีช่ํารุด ใชแลวหรือเหลอืใช  เปนตน 

-   ผูดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองควบคุมภายในทองถิ่นตองดําเนินการใหเปนไป

ตามหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขทีก่ําหนดตามเทศบญัญตัินี ้รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตาม

ความในพระราชบัญญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิม่เตมิ 

-   กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไปสําหรับใหผูดําเนินกิจการปฏิบตัิเกีย่วกับการดแูลสภาพ

หรือสขุลกัษณะของสถานทีท่ี่ใชดําเนินกิจการและมาตรการปองกันอันตรายตอสขุภาพ  ไดแกสถานทีต่ั้ง ลักษณะ

อาคาร และการสขุาภบิาล   ความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และการปองกันเหตุรําคาญ 

-   เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันทีเ่ทศบญัญตัินี้มีผลใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการที่

ตองมีการควบคมุภายในทองถิ่นในลกัษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

-   ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการที่ตองมกีารควบคุมภายในทองถิ่น ในลักษณะที่เปนการคา

จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบทีก่ําหนดไวทายเทศบัญญตัินี ้                                                              

๕.   คาธรรมเนียม  ผูไดรับใบอนญุาตตองเสยีคาธรรมเนยีมการออกใบอนุญาตตามอตัราที่กําหนดไวทายเทศ

บัญญตัินี ้

๖.  บทกําหนดโทษ 

 ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวใน

บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๗.   ผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากการมีเทศบัญญัตินี้ 

 การดําเนินกิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพถูกตองดวยสุขลักษณะ ไมเปนอันตรายตอสุขภาพของ

ประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย 

 

 

 

 

 

 



ราง ๖ 

สรุปเนือ้หารางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

เร่ือง ตลาด  พ.ศ.... 

๑.   หลกัการและเหตุผล 

หลักการ 

 ใหมีเทศบัญญตัิวาดวยตลาด 

เหตุผล        

 โดยที่เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ตลาด พ.ศ. ..... ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

มาตรการในการควบคุมกากับดูแลการดาเนินกิจการตลาด ไดประกาศใชในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 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) เทศบัญญัตเิทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ตลาดสาธารณะ แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2530         

     เทศบัญญัต ิขอบังคับ ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด

หรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 

 

 

 



๔.   เนื้อหาโดยสังเขป 

“ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งปกตจิัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชมุนุมเพื่อจําหนายสนิคาประเภทสตัว 

เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย ทั้งนี้ ไมวาจะมีการ

จําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อ

จําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด    

-   หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับใบอนญุาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

-   ตลาด แบงออกเปน ๒ ประเภท ดงันี ้

  (๑) ตลาดประเภทที ่๑ ไดแก ตลาดทีม่ีโครงสรางอาคารและมีลักษณะตามทีก่ําหนดไว 

  (๒) ตลาดประเภทที ่๒ ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและมลีักษณะตามทีก่ําหนดไว 

-   ทีต่ั้งของตลาดตองตัง้อยูหางไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร จากแหลงท่ีกอใหเกดิมลพิษ ของเสยี โรง

เลีย้งสตัว แหลงโสโครก ทีก่ําจัดสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย อันอาจเปนอันตรายตอสขุภาพ เวนแตจะมีวิธีการปองกันซึ่ง

เจาพนักงานสาธารณสขุไดใหความเห็นชอบแลว 

-   กําหนดหลักเกณฑวิธีการควบคมุ ลักษณะ  สุขภาพนามยั  สขุาภบิาลที่เกีย่วของกับตลาด 

ไดแก ลักษณะตลาด การดําเนินกิจการตลาด   ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด  การควบคุมกิจการตลาดของ

เอกชน และตลาดของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นหรือองคการของรัฐ 

-   ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาด จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบทีก่ําหนดไว                            

๕.   คาธรรมเนียม  ผูไดรับใบอนญุาตตองเสยีคาธรรมเนยีมการออกใบอนุญาตตามอตัราที่กําหนดไวทายเทศ

บัญญตัินี ้

๖.  บทกําหนดโทษ 

 ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวใน

บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๗.   ผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากการมีเทศบัญญัตินี้ 

 การดําเนินกิจการตลาดถูกตองดวยสุขลักษณะ ไมเปนอันตรายตอสุขภาพประชาชน และไมกอใหเกิด

มลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย 

 

 

 

 

 



ราง ๗ 

สรุปเนือ้หารางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

เรื่อง การควบคุมการจําหนายสินคาในทีห่รือทางสาธารณะ  พ.ศ.... 

๑.   หลกัการและเหตุผล 

หลักการ 

 ใหมีเทศบาลบัญญัติวาดวยการควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

เหตุผล 

 โดยที่การดําเนินกิจการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะที่ไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพของประชาชน และกอใหเกิดมลพิษตอสิง่แวดลอมอีกดวย สมควรกําหนดสขุลกัษณะในการดําเนินกิจการ

จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ หลักเกณฑการอนุญาตใหดําเนินกิจการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

และอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหดาํเนินกิจการจําหนายสนิคาในที่หรือทางสาธารณะ จึงตราเทศบัญญัติ

นี ้

๒.   บทอาศัยอํานาจตามกฎหมายในการตราเทศบัญญัติ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล         พ.ศ. 2496 

และท่ีแกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แหง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม 

๓.  บทยกเลิกเทศบัญญัติ 

 ใหยกเลิก 

 ๑. เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เร่ือง ควบคุมผูเรขาย พ.ศ. ๒๔๙๔   

  ๒. เทศบัญญัตขิองเทศบาลเมอืงอุบลราชธานี เรื่อง ควบคุมผูเรขาย แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕   

  ๓. เทศบัญญัตขิองเทศบาลเมอืงอุบลราชธานี เรื่อง ควบคุมผูเรขาย แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๐๑   

 ๔. เทศบัญญัตขิองเทศบาลเมอืงอุบลราชธานี เรื่อง ควบคุมผูเรขาย แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

  ๕. เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เร่ือง ควบคุมแผงลอย พ.ศ. ๒๔๙๙ 

  ๖. เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เร่ือง ควบคุมแผงลอย แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.

๒๕๓๐ 

 



 

๔.   เนื้อหาโดยสังเขป 

 “สินคา” หมายความวา อาหารและสิ่งของอื่นที่มิใชอาหาร 

 “ผูจําหนายสินคา” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ         

 -   ผูดําเนินกิจการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไขที่กําหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไดแก สุขลักษณะในการดําเนินกิจการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

 -   เจาพนักงานทองถิ่นมีหนาที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชนใชสอยของประชาชนทั่วไป 

 -   หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวาง

สินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

 -   ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตาม

แบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 

๕.   คาธรรมเนียม  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศ

บัญญัตินี ้

๖.  บทกําหนดโทษ 

 ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวใน

บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๗.   ผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากการมีเทศบัญญัตินี้ 

 การดําเนินกิจการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะถูกตองดวยสุขลักษณะ ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ

ประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย 

 

 

 

 

 

 



ราง ๘ 

สรุปเนือ้หารางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

เรื่อง ควบคุมสถานที่จําหนายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พ.ศ.... 

๑.   หลกัการและเหตุผล 

หลักการ 

 ใหมีเทศบัญญัติวาดวยสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

เหตุผล       

 โดยที่การดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไมถูกตองดวยสุขลกัษณะอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพของประชาชน และกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย สมควรกําหนดสุขลักษณะในการ

ดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑการอนุญาตใหดําเนินกิจการสถานที่

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 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๓.  บทยกเลิกเทศบัญญัติ 

 ใหยกเลิก 

 ๑. เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เร่ือง ควบคุมการคาอาหารหรือน้ําแข็งในสถานที่เอกชน  

พุทธศักราช ๒๕๒๓  

 ๒. เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เร่ือง ควบคุมการคาอาหารหรือน้ําแข็งในสถานที่เอกชน 

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 ที่มิใชที่หรือทางสาธารณะท่ีจัดไว

สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหง หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบ

หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง  

 -   ผูดําเนินกิจการสถานทีจ่ําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารตองดาํเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดตามเทศบัญญัติ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความใน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไดแกสุขลักษณะในการดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหาร สุขลักษะ

ของสถานที่จําหนายอาหาร สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการทํา ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา และการ

จําหนายอาหาร  สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ และเคร่ืองใชอื่น ๆ  สุขลักษณะสวนบุคคลของผูประกอบกิจการ

และผูสัมผัสอาหาร สุขลักษณะในการดําเนินกิจการสถานที่สะสมอาหาร 

 -   ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสอง

รอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

 -   ผูใดประสงคจะขอจัดตัง้สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่

เกินสองรอยตารางเมตรจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 

 -   ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไมเกินสอง

รอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิน่เพือ่ขอรับหนังสือรับรองการแจง

กอนการจัดตั้ง 

 -   ผูใดประสงคจะขอจัดตัง้สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่

เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงานคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่

กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

๕.   คาธรรมเนียม  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศ

บัญญัตินี ้

๖.  บทกําหนดโทษ 

 ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวใน

บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๗.   ผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากการมีเทศบัญญัตินี้ 

 การดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารถูกตองดวยสุขลักษณะ ไมเปนอันตราย

ตอสุขภาพประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย 

 

 

 



ราง ๙ 

สรุปเนือ้หารางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

เรื่อง การตดิตั้งบอดักไขมันบําบดัน้ําเสยีในอาคาร พ.ศ.... 

๑.   หลกัการและเหตุผล 

หลักการ 

 ใหมีเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เร่ือง 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 ของเสียที่อยูในสภาพของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปนหรือปนเปอนอยูใน

ของเหลวนั้น ซึ่งเปนสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

 “อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน รานคา รานอาหาร สํานักงานหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นซึ่งบุคคล

อาจเขาอาศัยหรือใชสอยได 

 “บอดักไขมัน” หมายความวา สิ่งที่ใชแยกจําพวกน้ํามันและไขมันออกจากนํ้าซึ่งผานการใชแลว  

 - ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารติดตั้งบอดักไขมันตามมาตรฐานที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 



 -   ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่มีการปลูกสรางใหม ดําเนินการติดตั้งบอดักไขมันสําหรับอาคารนั้น

ใหแลวเสร็จกอนเขาอยูอาศยัหรือใชสอย และหากอาคารใดอยูระหวางการปลกูสรางใหมในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช

บังคับ ก็ใหดําเนินการติดตั้งบอดักไขมันตามเทศบัญญัตินี้เชนเดียวกัน 

 -   ใหเจาพนักงานทองถิ่นและผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

 (๑) เขาตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหวางพระอาทิตยขึ้นและตกและใหมีอํานาจสอบถาม

ขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่น้ัน 

 (๒)  สั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ําทิ้งลงหรือไหลไปสูแหลงระบายน้ํา ดําเนินการ

ติดตั้งบอดักไขมันใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน นับแตวันที่มีคําสั่ง 

๕.   คาธรรมเนียม   ไมม ี

๖.  บทกําหนดโทษ 

 ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

๗.   ผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากการมีเทศบัญญัตินี้ 

 เปนการวางหลักเกณฑจัดการระบบบําบัดน้ําเสยีในครัวเรือนและชุมชน อันเปนการแกปญหาที่ตนทาง เพื่อ

เปนการลดปริมาณน้ําเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ําใหดีขึ้น 

 

 

 


