เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนปอแดง
เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร างเทศบัญ ญัติ เทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่ อง การรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔
……………………………………………………….
หลักการ
เพื่อเปนการวางระเบี ยบการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมื อง
ตามนัยแหงมาตรา ๖๐ แห งพระราชบัญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่ ม เติม โดยมาตรา ๕ แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
เหตุผล
เนื่ อ งจากเทศบาลตำบลโนนปอแดง มี ความจำเป น ที ่ จ ะต อ งตราเทศบั ญ ญั ต ิ เ ทศบาลตำบล
โนนปอแดง เรื่ อง การรักษาความสะอาดและความเปนระเบี ยบเรียบรอยของบา นเมือง ป พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรี ยบรอยของบานเมือง (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศั ยตามตามนัยแหงมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ ่ม โดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญ ญั ติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
ใหเทศบาลตำบลโนนปอแดง สามารถบังคับใช และสามารถควบคุม หรือกำกับดูแลรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอย ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนปอแดง จึงมีความจำเปนที่จะตองตราเทศบัญญัติ
เรื่องการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใหเปนไปตาม
หนาที ่ของเทศบาล ตามระเบี ยบกฎหมายที ่เกี ่ยวข อง และเปนหลักในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล
โนนปอแดง ตอไป

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนปอแดง
เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง การรักษาความสะอาดและ

ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบั ญญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมาตรา ๕
แห ง พระราชบั ญ ญั ต ิ เ ทศบาล (ฉบั บ ที ่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙
แห ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ร ั ก ษาความสะอาดและความเป น ระเบี ย บเรี ย บรอ ยของบ า นเมื อ ง พ.ศ.๒๕๓๕
และพระราชบั ญ ญั ต ิ ร ั ก ษาความสะอาดและความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ยของบ า นเมื อ ง (ฉบั บ ที ่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลโนนปอแดง โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาเทศบาลตำบลโนนปอแดงขึ้นไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑. เทศบัญญัตินี้ เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง การรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.๒๕๖๔”
ขอ ๒. ใหใชเทศบัญญัตินี้ในเขตเทศบาลตำบลโนนปอแดง ตั้งแตวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผย
ที่สำนักงานเทศบาลตำบลโนนปอแดงแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓. ใหยกเลิกบรรดาเทศบัญญัติ ขอบัญญัติ ขอบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดของเทศบาล
ตำบลโนนปอแดง ในสวนที่ไดตราไวแลว ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔. ในเทศบัญญัตินี้
“ที ่ ส าธารณะ” หมายความว า สาธารณสมบั ต ิข องแผน ดิน นอกจากที ่ร กรา งว า งเปล า และ
หมายความรวมถึงถนนและทางน้ำดวย
“สถานสาธารณะ” หมายความวา สถานที่ที่จัดไวเปนสาธารณะสำหรับประชาชนใชเพื่อบันเทิง
การพักผอนหยอนใจหรือการชุมนุม
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง เรือ แพ ตลาด คลังสินคา สำนักงานหรือสิ่งปลูกสราง
อื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึงอัฒจันทร เขื่อน ประตูน้ำ อุโมงค หรือปาย
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย
“ถนน” หมายความรวมถึ ง ทางเดิ นรถ ทางเทา ขอบทาง ไหล ทาง ทางขามตามกฎหมายวาดวย
การจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนสวนบุคคล ซึ่งเจาของยินยอมใหประชาชนใชเปนทางสัญจรได
“ทางน้ำ” หมายความวา ทะเล ทะเลสาบ หาดทราย ชายทะเล อางเก็บน้ำ แมน้ำ หวย หนอง
คลอง คันคลอง บึง คู ลำราง และความรวมถึงทอระบายน้ำดวย
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอื่นใดซึ่งเปนของโสโครก หรือมี
กลิ่นเหม็น
-๒“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส
อาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บ กวาดจากถนน ตลาดที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น
“ซากยานยนต” หมายความวา รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องจักรกล เรือ ลอเลื่อน ยานพาหนะอื่น ๆ
ที่เสื่อมสภาพจนไมอาจใชการได และหมายความรวมถึงชิ้นสวนของรถเครื่องจักรกลหรือยานพาหนะ
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ปลัดเทศบาลตำบลโนนปอแดง
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาลตำบลโนนปอแดง
“ขอกำหนดของทองถิ่น” หมายความวา เทศบัญญัติ ซึ่งตราขึ้นโดยเทศบาลตำบลโนนปอแดง
หมวด ๑

การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ
ขอ ๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรือบริเวณของอาคารที่อยูติดกับทางเทา มีหนาที่ดูแล
รักษาความสะอาดทางเทาที่อยูติดกับอาคาร หรือบริเวณของอาคาร
ในกรณี ที่เ ป นตลาด ไม วาจะเปนตลาดที ่ขายอาหาร หรือสินคาประจำทุกวัน หรือเฉพาะคราว
ใหเจ าของตลาดมีหน าที่ดู แลรัก ษาความสะอาดทางเท า ที่อยู  ติ ดกั บตลาด และใหผูครอบครองสว นหนึ่ ง
สวนใดของตลาดมีหนาที่รักษาความสะอาดบริเวณตลาดที่ตนครอบครอง
ในการรักษาความสะอาดตามขอนี้ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรือบริเวณของอาคาร เจาของ
ตลาด หรื อ ผู  ค รอบครองส ว นหนึ ่ ง ส ว นใดของตลาด จะมอบหมายให ค นหนึ ่ ง คนใด หรื อ หลายคน
เปนผูมีหนาที่ดูแลรั กษาความสะอาดแทนตนก็ได และใหผูไดรับมอบหมายมีหนาที่ และความรับผิดแทน
ผูมอบหมาย ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอนี้ และพนักงานเจาหนาที่ไมอาจหาตัวผูรับมอบหมาย
ไดใหถือวาไมมีการมอบหมาย และใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรือบริเวณของอาคาร เจาของตลาด
หรือผูครอบครองสวนหนึ่งสวนใดของตลาดเปนผูรบั ผิดในการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้
ขอ ๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือที่ดินผูใด
(๑) วางกระถางต น ไม บ นทางเทา หรื อ ปลู ก ตน ไม ที ่ บริ เ วณภายนอกอาคารที่ ตนเป นเจา ของ
หรือผูครอบครอง และปลอยปละละเลยใหตนไมเหี่ยวแหง หรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปลอยปละละเลยใหมีสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยในกระถางตนไม หรือที่บริเวณภายนอกของอาคาร
(๒) ปลอยปละละเลยใหตนไมหรือธัญพืชที่ตนปลูกไว หรือที่ขึ้นเองในที่ดินของตนใหเหี่ยวแหงหรือ
มีสภาพรกรุงรัง หรือปลอยปละละเลยใหมีการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในบริเวณที่ดินของตน
ถาการปล อยปละละเลยตาม (๒) มีสภาพที่ป ระชาชนอาจเห็นไดจ ากที่สาธารณะ เจาของหรื อ
ผูครอบครองอาคารมีความผิดตามเทศบัญญัตินี้
-๓ขอ ๗ หามมิใหผูใดอาบน้ำหรือซักลางสิ่งใด ๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะซึ่งมิไดจัดไวเพื่อการนั้น
หรือในบริเวณทางน้ำที่เจาพนักงานทองถิ่นไดประกาศหามไว
ขอ ๘ การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระทำได
ตอเมื่ อได รั บหนังสื ออนุ ญาตจากเจ า พนั กงานท องถิ่ นหรื อพนั กงานเจาหนาที่ และตองปฏิบ ัติใหเปน ไป
ตามหลักเกณฑ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสืออนุญาตดวย
การขออนุญาต การอนุญาต การกำหนดอัตราคาธรรมเนียม และการงดเวนคาธรรมเนียมในการขอ
อนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกฎกระทรวงดังกลาวตองกำหนดใหชัดเจน
วากรณีใดพึงอนุญาตได หรืออนุญาตไมได และกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตไวดวย
ความในวรรคหนึ่ ง มิให ใชบังคับแกการกระทำของราชการสวนทองถิ ่น ราชการสวนอื่น หรือ
รั ฐ วิส าหกิ จ หรื อ ของหน ว ยงานที ่ ม ี อ ำนาจกระทำได หรื อ เป น การโฆษณาดว ยการปด แผ น ประกาศ
ณ สถานที่ซึ่งราชการสวนทองถิ่นจัดไวเพื่อการนั้น หรือเปนการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนปอแดง หรือนายกเทศมนตรีตำบล
โนนปอแดง และการโฆษณาดวยการปดประกาศของเจาของ หรือผูครอบครองอาคาร หรือตนไม เพียงเพื่อให
ทราบชื่อเจาของ หรือผูครอบครองอาคาร ชื่ออาคาร เลขที่อาคาร หรือขอความอื่นเกี่ยวแกการเขาไป และ
ออกจากอาคารนั้น
ขอ ๙ การใหโฆษณาตามขอ ๘ โดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่

หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดในการอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือ
พนักงานเจาหนาที่มีอำนาจสั่งเปนหนังสือใหผูโฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความหรือภาพนั้น
ภายในเวลาที่กำหนด
ถาการโฆษณาดังกลาวตามวรรคหนึ่งมีขอความ หรือภาพที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอย หรือ
ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน หรือลามกอนาจาร พนักงานเจาหนาที่มีอำนาจปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือ
ลางขอความ หรือภาพนั้นไดเอง โดยคิดคาใชจายจากผูโฆษณาตามที่ไดใชจายไปจริง
ขอ ๑๐ หามมิใหผูใดขูด กะเทาะ ขีด เขียน พนสี หรือทำใหปรากฏดวยประการใดๆ ซึ่งขอความ
ภาพ หรือรูปรอยใดๆที่กำแพงที่ติดกับถนน บนถนน ที่ตนไม หรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่อยูติดกับถนน
หรืออยูในที่สาธารณะ เวนแตเปนการกระทำของราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอื่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
ของหนวยงานที่มีอำนาจกระทำได
ขอ ๑๑ เจ าของรถซึ่งใชบรรทุกสัตว กรวด หิน ดิ น เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด
ตองจั ดให รถนั้ น อยู  ในสภาพที ่ ป  อ งกั นมิ ให มู ลสั ตว หรื อ สิ่ ง ดั ง กลา วตกหลน รั่ว ไหล ปลิว ฟุ ง กระจาย
ลงบนถนนในระหวางที่ใชรถนั้น รวมทั้งตองปองกันมิใหน้ำมันจากรถรั่วไหลลงบนถนน
ถ ามีกรณีดังกลาวตามวรรคหนึ่ง เกิดขึ้นใหพ นักงานเจ าหนาที่ เจาพนักงานจราจร หรือตำรวจ
ที่ปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจรมีอำนาจสั่งใหผูขับขี่นำรถไปที่สถานีตำรวจ ที่ทำการขนสง หรือสำนักงาน
เทศบาลตำบลโนนปอแดง และยึดรถนั้นไวจนกวาเจาของหรือผูครอบครองรถจะชำระคาปรับ
-๔ขอ ๑๒ หามมิใหผูใด
(๑) ปลอยสัตว นำสัตว หรือจูงสัตวไปตามถนน หรือเขาไปในบริเวณที่เจาพนักงานทองถิ่นไดประกาศ
หามไว
(๒) ปลอยใหสัตวถายมูลบนถนนและมิไดขจัดมูลดังกลาวใหหมดไป
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกผูไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหนำขบวนสัตว
หรือฝูงสัตวหรือจูงสัตวไปตามถนน และไดเสียคาธรรมเนียมรักษาความสะอาดตามขอกำหนดของทองถิ่น
ขอ ๑๓ หามมิใหผูใดลางรถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อนบนถนนหรือสถานสาธารณะ และ
ทำใหถนนหรือสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ
ขอ ๑๔ หามมิใหผูใดใชสวนหนึ่งสวนใดของถนนเปนสถานที่ซอมเปลี่ยนแปลง ตอเติม หรือติดตั้ง
อุปกรณรถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อน
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการแก ไขรถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อนที่เครื่องยนต
ขัดของหรืออุปกรณชำรุดขณะใชถนน เพื่อใหรถหรือลอเลื่อนดังกลาวใชการไดตอไป
ขอ ๑๕ หามมิใหผูใด
(๑) กระทำดวยประการใดๆ ใหทางเทาชำรุดเสียหาย
(๒) จอดหรือขับขี่รถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อนบนทางเทาเวนแตเปนการจอดหรือขับขี่
เพื่อเขาไปในอาคาร หรือมีประกาศของเจาพนักงานจราจรผอนผันใหจอดหรือขับขี่ได
ขอ ๑๖ หามมิใหผูใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนตบนถนน หรือสถานสาธารณะ
ขอ ๑๗ หามมิใหผูใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน เวนแตเปนการกระทำในบริเวณที่เจาพนักงาน
ทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่ประกาศกำหนดดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจร
ขอ ๑๘ หามมิใหผูใด
(๑) ปรุงอาหาร ขายหรือจำหนายสินคาบนถนน หรือในสถานสาธารณะ
(๒) ใชรถยนตหรือลอเลื่อนเปนที่ปรุงอาหารเพื่อขาย หรือจำหนายใหแกประชาชนบนถนนหรือ
ในสถานสาธารณะ

(๓) ขายหรื อจำหนา ยสิน ค าซึ่งบรรทุกบนรถยนต รถจักรยานยนตหรือลอเลื่อน บนถนนหรือ
ในสถานสาธารณะ
ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกการปรุงอาหารหรือการขายสินคาตาม (๑) หรือ (๒) ในถนนสวน
บุ ค คล หรื อ ในบริ เ วณที ่ เ จ า พนั ก งานท อ งถิ ่ น หรื อ พนั ก งานเจ า หน า ที ่ ป ระกาศผ อ นผั น ให ก ระทำได
ในระหวางวัน เวลาที่กำหนดดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจร
ขอ ๑๙ หามมิใหผูอยูในรถยนต หรือผูขับขี่ หรือผูนั่งซอนทายรถจักรยานยนต ซื้อสินคาที่ขายหรือ
จำหนายในสถานสาธารณะ หรือบนถนนยกเวนถนนสวนบุคคล
ขอ ๒๐ หามมิใหผูใดจูง ไล หรือตอนสัตวลงไปในทางน้ำซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงาน
เจาหนาที่ไดปดประกาศหามไว ณ บริเวณดังกลาว
-๕ขอ ๒๑ หามมิใหผูใดเทหรือทิ้งกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวัตถุกอสรางลงในทางน้ำ หรือ
กองไว หรือกระทำดวยประการใด ๆ ใหวัตถุดังกลาวไหลหรือตกลงในทางน้ำ
ใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจสั่งใหผูกระทำการตามวรรคหนึ่ง จัดการขน
ยายวัตถุดังกลาวออกไปใหหางจากทางน้ำภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่
กำหนด และถ า การกระทำผิ ด ดั ง กล า วเป น อุ ป สรรคต อ การระบายน้ ำ หรื อ ทำให ท  อ ระบายน้ ำ
คูคลองตื้นเขินใหมีอำนาจสั่งใหผูกระทำการตามวรรคหนึ่งแกไขใหทางน้ำดังกลาวคืนสูสภาพเดิม ถาละเลย
เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่น
หรือพนักงานเจาหนาที่ดำเนินคดีสำหรับความผิดตามเทศบัญญัตินี้ตอไป
ขอ ๒๒ เจาของรานจำหนายอาหารและหรือเครื่องดื่มซึ่งจัดสถานที่ไวสำหรับบริการลูกคาไดใน
ขณะเดียวกันไมต่ำกวายี่สิบคน ตองจัดใหมีสวมที่ตองดวยสุขลักษณะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อให
ลูกคาใชในระหวางเปดทำการคา
ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกเจาของรานจำหนายอาหารและหรือเครื่องดื่มซึ่งจัดใหมีขึ้น ใน
บริเวณงานเทศกาลหรืองานใดเปนการเฉพาะคราว
ขอ ๒๓ เจาของสถานีบริการการจำหนายน้ำมันเชื้อเพลิง หรือกาซสำหรับยานพาหนะ ตองจัดใหมี
สวมที่ตองดวยสุขลักษณะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๒
การดูแลรักษาสนามหญาและตนไมในถนนและสถานสาธารณะ
ขอ ๒๔ หามมิใหผูใดทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือสิ่งอื่น
ใดในบริ เวณที่ ไดป ลูกหญาหรือตน ไม ซึ ่งเทศบาลตำบลโนนปอแดง ราชการสวนอื่น หรือรัฐวิสาหกิจเปน
เจาของ
ขอ ๒๕ หามมิใหผูใดโคนตนไม ตัด เด็ด หรือกระทำดวยประการใด ๆ ใหเกิดความเสียหายหรือ
นาจะเปนอันตรายแกตนไม หรือใบ ดอก ผล หรือสวนใดสวนหนึ่งของตนไมที่ปลูกไวหรือขึ้นเองตามธรรมชาติ
ในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะ
ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกการกระทำของผูไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาที่หรือ
ผูไดรับอนุญาตเปนหนังสือใหโคนหรือตัดตนไมจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๒๖ หามมิใหผูใดปลอยหรือจูงสัตวเขาไปในบริเวณที่ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอื่น หรือ
รัฐวิสาหกิจไดปลูก หรืออนุญาตใหผูอื่นปลูกหญาหรือตนไมไว และไดปดประกาศหรือปกปายหามไว

-๖หมวด ๓
การหามทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ
ข อ ๒๗ หามมิ ใหผูใดถ ายอุจ จาระ หรือปสสาวะลงในที่ สาธารณะ หรือสถานสาธารณะซึ่งมิใช
สถานที่ที่ราชการสวนทองถิ่นไดจัดไวเพื่อการนั้น
ขอ ๒๘ หามมิใหผูใดเท ปลอย หรือระบายอุจจาระ หรือปสสาวะจากอาคาร หรือยานพาหนะลง
ในทางน้ำ
ขอ ๒๙ หามมิใหผูใด
(๑) บวนหรือถมน้ำลาย เสมหะ บวนน้ำหมาก สั่งน้ำมูก เทหรือทิ้งสิ่งใด ๆ ลงบนถนนหรือบนพื้นรถ
หรือพื้นเรือโดยสาร
(๒) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะ หรือที่ที่ราชการสวนทองถิ่นไดจัดไว
ขอ ๓๐ หามมิใหผูใด
(๑) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ
(๒) ปลอยปละละเลยใหมีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นไดจากที่
สาธารณะ
ขอ ๓๑ หามมิใหผูใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ำ
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกเจาของ หรือผูครอบครองเรือ หรืออาคารประเภทเรือนแพซึ่งจอด
หรืออยูในทองที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นยังไมไดจัดสวมสาธารณะ หรือภาชนะสาหรับทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ขอ ๓๒ หา มมิ ให ผ ู ใ ดเทหรื อระบายอุ จ จาระหรือ ปส สาวะจากอาคารหรือ ยานพาหนะลงในที่
สาธารณะหรือในสถานสาธารณะ
หมวด ๓/๑
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ขอ ๓๒/๑ การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนปอแดง ให
เปนหนาที่และอำนาจของเทศบาลตำบลโนนปอแดง
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลตำบลโนนปอแดงจะมอบหมายใหหนวยงานของรัฐ หรือ
ราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัด หรือเอกชนเปนผูดำเนินการหรือทำรวมกับราชการ
ส ว นท อ งถิ่นอื ่น ๆได ตามหลั กเกณฑ วิธ ี ก าร และเงื ่ อนไขที ่ กระทรวงมหาดไทยกำหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การมอบใหเอกชนดำเนินการหรือรวมดำเนินการดังกลาว มิใหถือวาเปนการรวม
ลงทุนตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนรว มลงทุนในกิจ การของรัฐ แตหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อ นไขที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนดดังกลาว ตองคำนึงถึงหลักเกณฑตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐประกอบดวย
-๗สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได เทศบาลตำบลโนนปอแดง หรือหนวยงานของรัฐหรือราชการ

ส ว นท อ งถิ ่ น อื ่น รวมทั้ งองค การบริ ห ารส วนจั ง หวั ดหรื อ เอกชน ที่ ไดรับ มอบหมายจากเทศบาลตำบล
โนนปอแดง ซึ่งดำเนินการจัดเก็บยอมมีอำนาจนำไปดำเนินการใช หรือหาประโยชนไดตามขอตกลงที่ทำไว
ระหวางกันและตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดตามวรรคสอง
ในกรณีที่ราชการสวนทองถิ่นหรือองคการบริหารสวนจังหวัด ไดรับมอบหมายจากราชการสวน
ทองถิ่นอื่นใหเปนผูดำเนินการตามวรรคสอง มิใหถือวาเปนการทำกิจการนอกเขตตามกฎหมายวาดวยการ
จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหเปนหนาที่ของเทศบาลตำบลโนนปอแดง ที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการเก็บ ขน และกำจัด
สิ่งปฏิ กูลและมูลฝอยจากผูที่เกี่ยวของตามอั ตราที ่กำหนดในขอกำหนดของทองถิ่นซึ่งตองไมเกินอัตราที่
กำหนดในกฎกระทรวง
การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไมอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไมอันตรายปนอยูกับสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยที่ราชการทองถิ่นจัดเก็บ ใหราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น
รวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเอกชนที่ไดรับมอบหมายใหจัดเก็บ แจงใหพนักงานเจาหนาที่ตาม
กฎหมายวาดวยโรงงานมาดำเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงานตอไป ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวตอง
เริ่มดำเนินการภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจง เมื่อพนกำหนดเวลาดังกลาวหากพนักงานเจาหนาที่น้นั ยัง
มิไดดำเนินการ ใหราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น รวมทั้งองคการ
บริหารสวนจังหวัดหรือเอกชนที่ไดรับมอบหมายใหจัดเก็บ ดำเนินการกับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยนั้นตามที่
เห็นสมควร และใหสันนิษฐานวาพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงานที่ไดรับแจง จงใจละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด
การเก็ บ ขน และกำจั ด สิ ่ ง ปฏิ ก ู ล และมู ล ฝอย ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธ ี ก ารที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ
วิธีการ หรือมาตรฐานไวเปนการเฉพาะ ใหเปนหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการหรือมาตรฐานนั้นดวย
ขอ ๓๒/๒ ผูใดประสงคจะดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน กำจัด หรือหาประโยชนจากการจัดการ
สิ่งปฏิ กูลและมูลฝอย โดยทำเปน ธุรกิจหรือโดยได รับประโยชน ตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ทั้งนี้ การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การ
ขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดในเทศ
บัญญัตินี้
ใบอนุญาตที่ออกใหตามวรรคหนึ่งใหมีอายุดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุญ าตการรับ ทำการเก็ บและขนสิ่ งปฏิกูล และมูลฝอยใหมี อายุห นึ่งปนับแตว ันที่ อ อก
ใบอนุญาต
-๘(๒) ใบอนุญาตการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
(๓) ใบอนุ ญาตการหาประโยชนจ ากการจั ดการสิ่ งปฏิ กู ลและมูลฝอยใหม ี อายุห า ปนั บแตว ั น ที่
ออกใบอนุญาต
ผูใดไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว ใหถือวาไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขแลว
ขอ ๓๒/๓ เพื่อประโยชนในการรั กษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการคัดแยก เก็บขน และ
กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ใหเทศบาลตำบลโนนปอแดง มีหนาที่ออกขอกำหนดของทองถิ่น ดังตอไปนี้
(๑) กำหนดหลักเกณฑการจัดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในสถานที่เอกชนที่เปดใหประชาชน

เขาไปได
(๒) กำหนดวิธีการคัดแยก เก็บขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๓) กำหนดอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการของสวนราชการทองถิ่น หรือหนวยงานของรัฐหรือ
ราชการสวนทองถิ่นอื่น รวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเอกชน ที่เทศบาลตำบลโนนปอแดงมอบหมายให
ดำเนินการแทน ในการเก็บขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ไมเกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
(๑) กำหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามขอ ๓๒/๒ ไมเกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
(๒) กำหนดการอื่นใดที่จำเปนเกี่ยวของกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อใหถูกตองดวย
สุขลักษณะ
การปฏิบัติหนาที่ของเทศบาลตำบลโนนปอแดง ในการคัดแยก เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและ
มู ลฝอยจะต องดำเนิ นการให เป นไปตามข อกำหนดของท องถิ่ นตามวรรคหนึ่ งดวย ทั้งนี้ใหเทศบาลตำบล
โนนปอแดง มีหนาที่จัดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามที่สาธารณะ และสถานสาธารณะใหเพียงพอและ
ถูกสุขลักษณะ
หมวด ๔
การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย
ขอ ๓๓ หามมิใหผูใดกระทำดวยประการใดๆ ใหโคมไฟ ปาย ศาลาที่พัก มานั่ง สวม หรือสิ่งอื่นใดที่
ราชการสวนทองถิ่น ราชการส วนอื่น หรื อรัฐวิสาหกิจไดจัดทำไวเพื่อสาธารณชน เกิดความเสียหายหรือ
ใชประโยชนไมได
ขอ ๓๔ หามมิใหผูใดปนปาย นั่ง หรือขึ้นไปบนรั้ว กำแพง ตนไมหรือสิ่งค้ำยันตนไมในที่สาธารณะ
ขอ ๓๕ หามมิใหผูใดยืน นั่ง หรือนอนบนราวสะพานสาธารณะ หรือนอนในที่สาธารณะ
ขอ ๓๖ หามมิใหผูใดเลนวาว ฟุตบอล ตะกรอ หรือกีฬาใดๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะหรือ
สวนหนึ่งสวนใดของสถานสาธารณะ ที่มีประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นหามไว
ขอ ๓๗ หามมิใหผูใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ เวนแตไดรับหนังสืออนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่ หรือเปนการกระทำของราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอื่น
หรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานที่มีอำนาจกระทำได หรือเปนการวางไวเพียงชั่วคราว
-๙การติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะโดยมิไดมีหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่ หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดในการ
อนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจสั่งใหผูกระทำการตามวรรคหนึ่ง ปลด หรือรื้อ
ถอนภายในเวลาที่กำหนด ถาผูนั้นละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาแลวใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่ดำเนินคดีตามเทศบัญญัตินี้ตอไป
ขอ ๓๘ หามมิใหผูใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ที่อาคาร ในลักษณะที่สกปรกรกรุงรังหรือไม
เปนระเบียบเรียบรอยและมีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นไดจากที่สาธารณะ
ถามีกรณีดังกลาวเกิดขึ้นใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหเก็บหรือ
จัดทำใหเปนที่เรียบรอย ถาผูติดตั้ง เจาของหรือผูครอบครองอาคารละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐาน
ขัดคำสั ่งเจา พนั กงานตามประมวลกฎหมายอาญาแลว ใหเจาพนัก งานทอ งถิ่น หรือพนักงานเจาหน า ที่
ดำเนินคดีตามเทศบัญญัตินี้ตอไป
ขอ ๓๙ เจาของอาคารซึ่งตั้งอยูในระยะไมเกินยี่สิบเมตร จากขอบทางเดินรถที่มีผิวจราจรกวางไม
ต่ำกวาแปดเมตร และที่ผูสัญจรไปมาอาจเห็นอาคารหรือบริเวณของอาคารไดจากถนนนั้น ตองดูแลรักษา

อาคารนั้นมิใหสกปรกรกรุงรัง
หมวด ๕
อำนาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่
ขอ ๔๐ นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง มีหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ของ
พนั ก งานเจ า หน า ที ่ ซ ึ ่ ง อยู  ใ นการปกครองบั ง คั บ บั ญ ชาของตน ในกรณี ท ี ่ ไ ด ม ี ก ารมอบหมายให
รองนายกเทศมนตรี หรื อปลั ดเทศบาล หรื อรองปลัดเทศบาล หรือ ผูอ ำนวยการกองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดลอม หรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งชวยปฏิบัติหนาที่ใหผูได รับมอบหมายมีหนาที่รับผิดชอบ
เชนเดียวกับผูมอบหมาย
ขอ ๔๑ นอกจากอำนาจหนาที่ที่ไดบัญญัติไวในเทศบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นและพนักงาน
เจาหนาที่มีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) โฆษณาประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้
(๒) สอดสองและกวดขันไมใหมีการฝาฝนตามเทศบัญญัตินี้โดยเครงครัด
(๓) ตักเตือนผูกระทำความผิด หรือสั่งใหผูกระทำความผิดแกไขหรือขจัดความสกปรกหรือความไม
เปนระเบียบหรือความไมเรียบรอยใหหมดไป
(๔) จับกุมผูกระทำความผิดซึ่งไมเชื่อฟงคำตักเตือนและดำเนินคดีตามเทศบัญญัตินี้

- ๑๐ ขอ ๔๒ เมื่อมีการกระทำความผิดตามเทศบัญ ญัตินี้เกิดขึ้นในทองที่ใด และพนักงานเจาหนาที่
ไมอาจทราบตัวผูกระทำผิด ใหพนักงานเจาหนาที่ของทองถิ่นนั้นทุกคนรวมกันขจัดหรือแกไขไมใหสิ่งที่ผิด
กฎหมาย ปรากฏอยูในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะอีกตอไป
ให เจาพนักงานทองถิ่น จั ดหาอุป กรณ และอำนวยความสะดวกใหแกพนัก งานเจาหนาที่ ในการ
ปฏิบัติการ และใหวางระเบียบการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๔๓ ในกรณีที่ไดจับกุมผูกระทำความผิดตามเทศบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหผูกระทำ
ความผิดจัดการลบ ลาง กวาด เก็บ ตกแตง ปรับปรุงสิ่งที่เปนความผิดมิใหปรากฏอีกตอไปภายในระยะเวลาที่
กำหนด ถ าผู กระทำความผิดยินยอมปฏิบัติตามใหค ดี เปนอันเลิกกัน ถาผูกระทำความผิดไมป ฏิบัติ ตาม
พนักงานเจาหนาที่มีอำนาจจัดทำ หรือมอบหมายใหผูอื่นจัดทำใหเกิดความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอย และใหผูกระทำความผิดชดใชค าใชจ  ายในการเขาจัดทำความสะอาดหรือความเปนระเบี ย บ
เรียบรอยตามที่ไดใชจายไปจริงใหแกเจาพนักงานทองถิ่น แตการชดใชคา ใชจายไมลบลางการกระทำความผิด
หรือระงับการดำเนินคดีแกผูกระทำความผิด
ขอ ๔๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่น มีอำนาจประกาศกำหนดเวลาหามเขาหรืออยูในสถานสาธารณะ
ประกาศนั้นใหติดตั้งหรือแขวนไวในบริเวณสถานสาธารณะที่หามนั้นซึ่งเห็นไดงาย
ขอ ๔๕ บรรดาความผิดตามเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนั กงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทอ งถิ่น
แตงตั้งและพนักงานสอบสวนมีอำนาจเปรียบเทียบได เมื่อผูตองหาชำระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน
สิบหาวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชำระคาปรับ ภายในกำหนดเวลา

ดังกลาวใหดำเนินคดีเพื่อฟองรองตอไป
คาปรับที่ไดจากการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ใหแบงแกผูแจงตามขอ ๔๘ กึ่งหนึ่ง และพนักงาน
เจาหนาที่ เจาพนักงานจราจร หรือตำรวจที่ปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจร ผูจับกุมอีกกึ่งหนึ่ง
ขอ ๔๖ ภายใตบังคับขอ ๔๕ วรรคสาม คาธรรมเนียมและคาปรับที่เปรียบเทียบตามเทศบัญญัตินี้
ใหเปนรายไดของเทศบาลตำบลโนนปอแดง
ขอ ๔๗ ในกรณี ท ี ่ ม ีก ารกระทำความผิด หรื อมี เ หตุอั นควรสงสัย วามีการกระทำความผิดตาม
เทศบัญญัตินี ้ ใหเจาพนักงานท องถิ่ น และพนั กงานเจาหนาที่มีอำนาจจับ กุมผู กระทำความผิด หรือผู ที่
ตองสงสัยวากระทำความผิดนั้นพรอมดวยยานพาหนะ เครื ่องมื อ และสิ่งของที่ใชในการกระทำความผิด
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายได
ในการปฏิบัติหนาที่ ใหเจาพนักงานทองถิ่น และพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจำตัวเมื่อบุคคลที่
เกี่ยวของรองขอ
บัตรประจำตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกำหนด
- ๑๑ ขอ ๔๘ ในกรณี ท ี ่ มี ผู  กระทำความผิ ดตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ประชาชนผูพบเห็นอาจแจง ความตอ
พนักงานสอบสวน เจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่ เพื่อใหพนักงานสอบสวน เจาพนักงานทองถิ่น
หรือพนักงานเจาหนาที่ดำเนินการตามอำนาจหนาที่โดยไมชักชา และใหถือวาประชาชนผูพบเห็นการกระทำ
ความผิดดังกลาวเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หมวด ๖
บทกำหนดโทษ
ขอ ๔๙ ผูใดฝาฝนขอ ๗ ขอ ๑๒ ขอ ๓๔ ขอ ๓๕ หรือขอ ๓๖ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศ
เจาพนักงานทองถิ่นที่ไดประกาศตามขอ ๔๔ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
ขอ ๕๐ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบตั ิตามขอ ๕ ขอ ๑๙ หรือขอ ๒๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
ขอ ๕๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามข อ ๖ วรรคหนึ่ง ขอ ๑๓ ขอ ๑๘ ขอ ๒๐ ขอ ๒๔ ขอ ๒๕
ขอ ๒๗ ขอ ๓๐ ขอ ๓๓ ขอ ๓๗ ขอ ๓๘ หรือขอ ๓๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
ขอ ๕๒ ผูใดขับขี่รถซึ่งบรรทุกมูลสัตว กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรือมีน้ำมัน และวัตถุ
ปลิวฟุงกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน ตองระวางโทษปรับไมเกินสามพันบาท
ขอ ๕๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง ขอ ๑๐ ขอ ๑๔ วรรคหนึ่ง ขอ ๑๕ หรือขอ ๑๖
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
ขอ ๕๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัตติ ามขอ ๑๑ วรรคหนึ่ง ขอ ๑๗ ขอ ๒๑ ขอ ๒๘ ขอ ๓๑ วรรคหนึ่ง หรือ
ขอ ๓๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
ขอ ๕๕ ผู ใดฝ าฝน หรื อไม ปฏิ บั ติ ตามข อ ๒๒ ข อ ๒๓ ต องระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
นอกจากตองระวางโทษปรับตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ ๒๒ หรือ ขอ ๒๓ ตองระวาง
โทษปรับอีกวันละหนึ่งรอยบาทเรียงรายวัน จนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตองตามกฎกระทรวง
ขอ ๕๕/๑ ผูใดดำเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยมิไดรับใบอนุญาต
ตามขอ ๓๒/๒ ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ขอ ๕๕/๒ ผูใดไมปฏิบัติตามขอกำหนดของทองถิ่นซึ่งออกตามความในขอ ๓๒/๓(๑) และ

(๕) ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผูมีหนาที่หรือไดรับมอบหมายใหเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามขอ ๓๒/๑ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง หรือผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒/๒ ผูใดไมปฏิบัติตามขอกำหนดของทองถิ่น ซึ่งออกตาม
ความในมาตรา ๓๒/๓(๒) ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ”
นอกจากตองระวางโทษปรับตามวรรคหนึ่งแลว ผู ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ ๒๒ หรือขอ ๒๓
ตองระวางโทษปรับอีกวันละหนึ่งรอยบาทเรียงรายวันจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตองตามกฎกระทรวง
ขอ ๕๖ พนักงานสอบสวน เจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่ผูใดไมปฏิบัติตามตองระวาง
โทษเชนเดียวกับผูกระทำความผิดตามที่มีการแจงความนั้น
- ๑๒ บทเฉพาะกาล
ขอ ๕๗ บรรดาคำขออนุญ าตที ่ยื่นไว กอนวันที่เทศบัญญั ตินี้ใชบ ังคับ และยังอยูในระหวางการ
พิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่นหรื อพนักงานเจาหนาที่ การอนุญาตและใบอนุญาตที่ไดใหไวกอนวั นที่
เทศบัญญัติใชบังคับหรือการปฏิบัติของผูขอรับใบอนุญาตตามที่ไดรับใบอนุญาตแลวแตกรณี ใหถือวาเปน
คำขออนุญาต การอนุญาต และใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้
ขอ ๕๘ คาธรรมเนียมและคาปรับที่เก็บ ไดตามเทศบัญญั ติใหนำสงเปนรายไดของเทศบาลตำบล
โนนปอแดง
ข อ ๕๙ ให น ายกเทศมนตรี ตำบลโนนปอแดง มีห นา ที่ รั ก ษาการใหเปนตามเทศบัญ ญัติ นี้ และ
ใหมีอำนาจออกคำสั่ง ขอบังคับ หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

( นายอุทัย หอมออน )
นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง
เห็นชอบ
ลงชื่อ

ขอ
๑
๒
๓
๔
๕

- ๑๓ คาธรรมเนียม
รายการ

คาธรรมเนียม
(บาท)
คาธรรมเนียมใบอนุญาตปดแผนประกาศ หรือเขียนขอความหรือภาพ ติดตั้ง เขียนปาย หรือ
๒๐๐
เอกสาร หรือทิ้งหรือโปรยแผนประกาศ เพื่อโฆษณาแกประชาชนฉบับละ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
๑๐,๐๐๐
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฉบับละ
๕๐,๐๐๐
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการหาประโยชน จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฉบับละ
๕๐,๐๐๐
คาธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
๕.๑ การเก็บและขนมูลฝอย
๕.๑.๑ กรณีมีปริมาณมูลฝอยตอเดือนไมเกิน ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖
๒๐
ลูกบาศกเมตร เดือนละ
๕.๑.๒ กรณี มี ป ริ มาณมู ล ฝอยต อ เดือ นเกิน ๑๒๐ กิ โ ลกรั ม หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖
๒๐
ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย หนวยละ ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศก
เมตร และใหเก็บหนวยละ
๕.๒ การกำจัดมูลฝอย
๕.๒.๑ กรณีมีปริมาณมูลฝอยไมเกิน ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศก
๑๐
เมตร เดือนละ
๕.๒.๒ กรณีมีป ริม าณมู ลฝอยต อเดื อนเกิ น ๑๒๐ กิโ ลกรัม หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖
๔๐
ลูกบาศกเมตรใหคิดเปนหนวย หนวยละ ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศก
เมตรและใหเก็บหนวยละ
๕.๓ ในกรณีม ีป ริม าณมู ลฝอยต อ เดือนตาม ๕.๑ หรื อ ๕.๒ เกิน ๓,๖๐๐ กิโ ลกรัม หรือ
๖๖
๑๘,๐๐๐ ลิตร หรือ ๑๘ ลูกบาศกเมตร ใหเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจาก ๕.๑ และ ๕.๒ ไดอีกโดย
คิดเปนหนวย หนวยละ ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศกเมตรในอัตราหนวย
ละ (๑๐๐๐ กิโลกรัม หรือ ๑ ตัน เทากับ ๕๕๐ บาท)
๕.๔ การเก็บและขนมูลฝอยหรือการกำจัดมูลฝอย ในลักษณะครั้งคราว
๕.๔.๑ การเก็บและขนมูลฝอยเปนรายครั้งใหคิดเปนหนวย หนวยละ ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ
๑๐๐
๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศกเมตร และใหเก็บหนวยละ
๕.๔.๒ ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยที่เก็บและขนเปนรายครั้งเกิน ๒๔๐ กิโลกรัม หรือ ๑,๒๐๐
๑๐๐
ลิตร หรือ ๑.๒ ลูกบาศกเมตร ใหเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจาก ๕.๔.๑ ไดอีก โดยคิดเปนหนวย
หนวยละ ๒๔๐ กิโลกรัม หรือ ๑,๒๐๐ ลิตร หรือ ๑.๒ ลูกบาศกเมตร ในอัตราหนวยละ
๕.๔.๓ การกำจัดมูลฝอยเปนรายครั้งใหคิดเปนหนวย หนวยละ ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐๐
๑๐๐
ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศกเมตร และใหเก็บหนวยละ
- ๑๔ ขอ

คาธรรมเนียม
รายการ

คาธรรมเนียม

๕.๔.๔ ในกรณี ม ี ป ริ มาณมูล ฝอยที ่กำจัดเปน รายครั ้ งเกิ น ๒๔๐ กิ โ ลกรัม หรือ
๑,๒๐๐ ลิตร หรือ ๑.๒ ลูกบาศกเมตรใหเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจาก ๕.๔.๓ ไดอีกโดยคิด
เปนหนวย หนวยละ ๒๔๐ กิโลกรัม หรือ ๑,๒๐๐ ลิตร หรือ ๑.๒ ลูกบาศกเมตรในอัตรา
หนวยละ (๑๐๐๐ กิโลกรัมหรือ ๑ ตัน เทากับ ๘๓๓ บาท)
๕.๕ การเก็บและขนสิ่งปฏิกูล หรือการกำจัดสิ่งปฏิกูล ในลักษณะครั้งคราว
๕.๕.๑ การเก็บและขนสิ่งปฏิกูลเปนรายครั้งใหคิดเปนหนวย หนวยละ ๑๐๐ กิโลกรัม
หรือ ๕๐๐ ลิตร หรือ ๐.๕ ลูกบาศกเมตร และใหเก็บหนวยละ
๕.๕.๒ ในกรณีมีปริมาณสิ่งปฏิกูลที่เก็บและขนเปนรายครั้งเกิน ๒๐๐ กิโลกรัม หรือ
๑,๐๐๐ ลิตร หรือ ๑ ลูกบาศกเมตร ใหเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจาก ๕.๕.๑ ไดอีก
โดยคิดเปนหนวย หนวยละ ๒๐๐ กิโลกรัม หรือ ๑,๐๐๐ ลิตร หรือ ๑ ลูกบาศกเมตรใน
อัตราหนวยละ
๕.๕.๓ การกำจัดสิ่งปฏิกูลเปนรายครั้ง ใหคิดเปนหนวย หนวยละ ๑๐๐ กิโลกรัมหรือ
๕๐๐ ลิตร หรือ ๐.๕ ลูกบาศกเมตรและใหเก็บหนวยละ
๕.๕.๔ ในกรณีมีปริมาณสิ่งปฏิกูลที่กำจัดเปนรายครั้งเกิน ๒๐๐ กิโลกรัม หรือ ๑,๐๐๐
ลิตร หรือ ๑ ลูกบาศกเมตร ใหเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจาก ๕.๕.๓ ไดอีกโดยคิดเปนหนวย
หนวยละ ๒๐๐ กิโลกรัม หรือ ๑,๐๐๐ ลิตร หรือ ๑ ลูกบาศกเมตรในอัตราหนวยละ
๕.๖ ในกรณีที่คำนวณปริมาณสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแลวเศษเกินกึ่งหนึ่งของหนวยตามที่
กำหนดใน ๕.๑ ถึง ๕.๕ ใหคิดเปนหนึ่งหนวย”
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