เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองผึ้ง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕8

เทศบาลตาบลหนองผึ้ง
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

-ร่าง บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองผึ้ง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
********************
หลักการ
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติตาบลหนองผึ้ง เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. 2552 ให้ สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของตาบลหนองผึ้ง
เหตุผล
เนื่องจากเทศบัญญัติตาบลหนองผึง้ เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2552 ซึ่งใช้บังคับ
อยู่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเป็นการสมควรให้มีการปรับปรุง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการบริการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการ
ปฏิบัติ การเก็บ ขน ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญ ป้องกันการ
แพร่ ร ะบาดของโรค อั น เกิ ด จากสิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอย อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 60 แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ( ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 ประกอบมาตรา 20
มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงว่า ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขน
และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. 2545 จึงตราเทศบัญญัติน้ี

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองผึ้ง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
********************
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติตาบลหนองผึ้ง เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของตาบลหนองผึ้ง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง ( ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 63 และมาตรา
65 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2550 และ
กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกู ลหรือมูลฝอยและอัตรา
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. 2545 เทศบาลตาบลหนองผึ้ง โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบล
หนองผึ้ง และผูว้ ่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงตรา เทศบัญญัติตาบลไว้ดังนี้
ข้อ 1 เทศบั ญ ญั ติ นี้เ รี ย กว่ า “เทศบัญ ญั ติ เ ทศบาลต าบลหนองผึ้ง เรื่ อ ง การจั ดการสิ่ ง ปฏิ กู ล
และมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลหนองผึ้ง เมื่อพ้นกาหนด 7 วันนับแต่วันที่ได้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลตาบลหนองผึง้
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ข้อความในข้อ 9 แห่งเทศบัญญัติตาบลหนองผึ้ง เรื่อง การจัดการสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. 2552 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขต
พื้ น ที่ ก ารให้ บ ริ ก ารเก็ บ ขน แบะก าจั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอยของเทศบาลต าบลหนองผึ้ ง จะต้ อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน แก่เทศบาลตาบลหนองผึง้ ตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติน้ี
(2) บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองผึ้ง เรื่อง การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2552 ลาดับที่ 2 ข้อ (ก) ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไปที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่
เกิน 20 ลิตร และให้ใช้บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายเทศบัญญัติฉบับนีแ้ ทน

-2ข้อ ๔ บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใดของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
เทศบัญญัติน้ี ให้ใช้เทศบัญญัติน้ีแทน
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ) พ.อ.อ.
ปัญญา หล้าดวงดี
นายกเทศมนตรีตาบลหนองผึ้ง
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองผึ้ง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ลาดับ
1.

รายการ
ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจาเดือน
-ที่มปี ริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร เดือนละ

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
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