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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
 สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  ๒๕62 

                                       วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕62 เวลา ๑o.oo น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 

---------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1.  นายอำนาจ  สุริยา   ประธานสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
2.  นายถนอม  กอสูงเนิน  รองประธานสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 

  3.  นางสนม  พัศนุวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
  4.  ดาบตำรวจอุดม ขวางรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  
  5.  นายสอน  อยู่ยัง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
  6.  นายบุญมี  เล็กสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
  7.  นายเฉลิม  บูรณะโภคา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 

8.  นายอุทัย  รัตนารักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
9.  นายนภดล  ไกลจัตุรัส  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
10.นายสมปอง  อนุตรวิชา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 

                    11.นางสาวรัฐฑิญากร   ศุภกำเนิด  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
 
 

ผู้ไมเ่ข้าร่วมประชุม 
1.นางสุฑามาศ  ศรีศักดิ์กุล    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ (ลาป่วย) 
2. ร้อยตำรวจตรีวิลาศ ขอสูงเนิน    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ (ลาป่วย)  
3. นางวรินทร  เสนพลกรัง  รองนายกเทศมนตรี (ลาป่วย) 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  นายมาโนช    มะลิขาว   นายกเทศมนตรี 

2.  นายวรพรชัย  ชาญสูงเนิน         รองนายกเทศมนตรี 
          3.  นายธนพล  ประณีตพลกรัง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

4.  นางสาวกัลยา มะลิขาว   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5.  นายพงษ์พันธ์ สัจจาคุณ  ปลัดเทศบาล 
6.  นางวารินทร์  นาคสูงเนิน  ผู้อำนวยการกองคลัง 

  7.  นายนัฐวุฒ ิ  อุดรรัตน์   ผู้อำนวยการกองช่าง 
            8.  นายกิตตินันท์ รัตนัง   สำนักปลัดเทศบาล 

9.  นางสมัยพร  โชว์สูงเนิน  ประธานชุมชนสีจาน 
10.นางเปรมศิริ  แสงสวัสดิ์  ประธานชุมชนหนองขุ่น 1 
11. นางสาวอุไรวรรณ ขอสูงเนิน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
12. นางนวลอนงค์        รัตน์รักษ์   ประธานชุมชนพวงพยอม 
13. นายนภดล  ศิลปะ   ประธานอปพร.  
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14. นางสาวณัฐภัสสร แก้วม่วงพะเนาว์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  
15. นางสาวรักชนก วงษ์วรรณ  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
16. นางปุณณิกา ศรีนอก   เจ้าพนักงานธุรการ 
17. นายไมตรี  ปึงสูงเนิน  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ฯ   
18. นางพุดตาล  นิคมรักษ์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
19. นางนาฎยา  คำพวง   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
20. นายวัศพจน์  เพชรประทุมพร  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
21. นายสุรเจตร  เพยขุนทด  เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
22. นางสาวณิชาภา รังผึ้ง   นักทรัพยากรบุคคลฯ 
23. นางสุวภรณ ์ พันธุ์เหมานนท์  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 
 

 
 

นางสาวรัฐฑิญากร  ศุภกำเนิด          เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ                        ทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน 
 
     

ที่ประชุม                                        กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน 
 
 

นายอำนาจ  สุริยา  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว   ผมขอเปิดการประชุม  วันนี้เป็นการประชุม 
ประธานสภา ฯ สภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี  ๒๕62 ก่อนเปิดการประชุม                  

ได้รับรายงานว่า  มีสมาชิกเข้าที่ประชุม จำนวน10ท่าน ครบองค์ประชุม         
เชิญเลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศเรียกประชุมสภา ฯ   ให้ที่ประชุมทราบ 

 
 

นางสาวรัฐฑิญากร  ศุภกำเนิด  ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล
เลขานุการสภาฯ            ตำบลขามทะเลสอ  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  ๒๕62 อาศัยอำนาจตามความ   

ในมาตรา ๒๖ แห่ งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ .ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง          
(ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒o และข้อ ๒๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕62 ระหว่างวันที่   
๑ กุมภาพันธ์  ๒๕62  ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕62  รวม ๓o วัน จึงประกาศมา
เพ่ือทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ  วันที่ ๒4 มกราคม  พ.ศ.๒๕62  ลงนามโดย
นายอำนาจ  สุริยา  ประธานสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 

นายอำนาจ  สุริยา   ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือเรื่อง   
ประธานสภาฯ  การประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1ประจำปี 2562ขอเชิญ

เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม ทราบ 
 
 

นายพงษ์พันธ์  สัจจาคุณ   เรื่อง การประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
ปลัดเทศบาลฯ       ด้วยเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 
   ประจำปี 2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ 

องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2561 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนจังหวัด 
แผนพัฒนาอำเภอ และนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับศักยภาพปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอแล้ว จึงประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่  1 ประจำปี  2562  ของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ         
เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารงานและการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต่อไป                        

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

จึงนำเรียนเพื่อให้ที่ประชุมทราบ 
  

นายอำนาจ  สุริยา         ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดการประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
ประธานสภาฯ              แผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบไปแล้วนั้น มีท่านใดที่จะ 
   สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้ามี ขอเชิญ 
 

ที่ประชุม       รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ประจำปี ๒๕61 เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน  2561 

 

นายอำนาจ  สุริยา        ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ 
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี ๒๕61  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  

ขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   หากมีความประสงค์
ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความ  ขอให้ยกมือ 
 

ที่ประชุม    ไม่มี 
  
นายอำนาจ  สุริยา   มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความหรือไม่  ถ้าไม่มีท่านใดขอ 
ประธานสภาฯ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติม  ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่าน  ยกมือรับรองรายงานการ

ประชุม   
 

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม 10 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา
แล้วเสร็จ (ไม่มี) 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 
 

5.1 เรื่อง ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
และระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...........  

   

นายอำนาจ  สุริยา            ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...........  ขอเชิญ  

          คณะผู้บริหารชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญ 
 

นายมาโนช  มะลิขาว   เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกทุกท่าน  ด้วยเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ         ขามทะเลสอ  ขอปรับปรุงเทศบัญญัติ ฯ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสามารถใช้งานได้ตาม 

สภาพความเป็นจริง จึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำร่าง เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
และระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ..... เพ่ือเสนอ  ต่อสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  
ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เพ่ือควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับ
การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

(รา่ง) 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร  พ.ศ. ......... 

............................................... 
หลักการ 

 
  โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ว่าด้วย การติดตั้งบ่อดักไขมันและ
ระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพ่ือใช้เป็นกฎ กติกา ในการควบคุมจำกัดดูแลการติดตั้งระบบระบายน้ำเสียในอาคารที่
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ   เพ่ือเป็นการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย  
ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีข้ึน  

เหตุผล 

  โดยที่  มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓ ) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข          
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการออก
ข้อกำหนดท้องถิ่นเพ่ือใช้ในควบคุมรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขนและกำจัด    สิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย  อีกทั้งการกำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลต่างๆ  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการกำหนดมาตรการ ในการควบคุมมิให้ผู้
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อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเทของเสีย  และเพ่ือให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไข
ปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ  ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๒  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย   

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยของ
ประชาชน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมสภาวะปัจจุบัน 

  เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา 
๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560  ประกอบกับ
มาตรา 5๐(3) มาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๑3 ) พ.ศ. ๒๕52  เห็นควรให้ตราเทศบัญญัติ  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร     
พ.ศ...............  เพ่ือบงัคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ต่อไป 

 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 

เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร 
พ.ศ. ...................... 

………………………………………. 
  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและ
ระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓)และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑3 ) พ.ศ. ๒๕52  และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 อันมีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙  ประกอบกับมาตรา ๒6 ประกอบกับ
มาตรา 28 มาตรา ๓๓ และมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย      พ.ศ. ๒๕6๐ บัญญัติให้กระทำ
ได้  โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เทศบาลตำบลขามทะเลสอ   โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  จึงตรา   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
ไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ  ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน
และระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ....................” 

  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้   ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบล
ขามทะเลสอ  แล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

  ข้อ ๓ เมื่อเทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้แล้ว ให้ยกเลิก “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง 
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๔๙”   

บรรดาเทศบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว      ในเทศ
บัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
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  ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง  อย่างอ่ืน 
ซึ่งบุคคล อาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 
  “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำหรือน้ำเสีย  ซึ่งผ่าน
การใช้แล้ว 
  “การระบายน้ำ”หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือ การกระทำอ่ืน
ใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ 
  “แหล่งระบายน้ำ”หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล
และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่
แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ หรือผู้ที่นายกเทศมนตรี
ตำบลขามทะเลสอ  มอบหมาย 

  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลอ่ืนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
แต่งตั้ง 

  ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยัง
ไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเก่ียวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น 

  ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสียตามมาตรฐานที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด 
  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและ น้ำเสีย
สำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่าง การปลูกสร้างใหม่ หรือได้
ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำ
เสีย เช่นเดียวกัน 

  ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก 
  (๒)  สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่ง 
ระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสียให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 

  ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันใน บ่อดัก
ไขมัน ไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ 

  ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติการตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

  ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒)    
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละ  สองร้อย
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บาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสียนั้นเป็นต้นไป  จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

  ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม
เทศบัญญัตินี้ 

  ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตาม
ความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพ้ืนที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรมหรือพ้ืนที่ใน
ชนบท เป็นต้น 

ข้อ ๑3 ให้นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอรักษาการตามเทศบัญญัตินี้  และให้มีอำนาจออก 
ประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

  ประกาศ ณ วันที่ ……………………….....................……… 

          

                 ลงชื่อ................................... 
                                              (นายมาโนช   มะลิขาว)                         

          นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ 
  เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ).............................................. 
        (……………………...................……) 

 
ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน  ตามข้อ ๑๑ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...................... 

  บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น 
  ๑.บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์ 
  ๒.บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ 
  ๓.บ่อดักไขมันสำเร็จรูป 
  การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว  ห้องน้ำ ลานซักล้าง 
และสภาพของพ้ืนที่จะทำการก่อสร้าง 
 

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน 
  ๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  ๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 
   ๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  ประเภทที่ ๑ 
   ๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด 
   ๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๖ มม. 
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   ๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป) 
    -  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ ม. 
    -  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ ม. 

 -  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ ม. 
   ๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด Ø ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่า
ท่อน้ำออกขนาด Ø ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗ – ๒๕๓๒) 
  ๑.๒ วิธีการก่อสร้าง 
   ๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดัก
ไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ 
๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร  เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่  
เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้ 
   ๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้  ให้ทำการใส่ทรายหยาบ ก้นหลุม
บดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย 
   ๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด   Ø ๔ - ๘ 
นิ้ว ยาว ๓.๐๐ ถึง ๖.๐๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพ้ืนอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพ้นทรายรองพ้ืนขึ้นมา
ประมาณ ๒ - ๓ ซม. 
   ๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๖ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม. 
(ตามรูปแบบ) 

   ๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตก้นหลุมที่
เตรียมไว้โดยตั้งวงของซีเมนต์  หากเป็นแบบปิดก้นก็ให้วางได้เลย  แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา  เมื่อ    วางแล้ว
ให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพ่ือป้องกันการรั่วซึม  จากนั้นเอาวงของซีเมนต์วางซ้อนทับตาม
จำนวนที่ได้กำหนดไว้แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว          ปูน : ทราย เท่ากับ  
๑ : ๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด 
   ๑.๒.๔  การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน  ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออก
จากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอ่ืนๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC= ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับ
รูปแบบหรือความเหมาะสม  แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา  ส่วนน้ำทิ้งให้   ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น 
๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี 

  ๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  ๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 
   ๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๑ 

 ๒.๑.๒ ทรายหยาบ 
 ๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๙ มม. 
 ๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้าขนาด Ø ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่า

ท่อ  น้ำออกขนาด Ø ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒) 
  ๒.๒ วิธีการก่อสร้าง 
   ๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำ          
บ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ – ๑.๐๐ ม. หรือตาม
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ความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่  เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน 
คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้ 
    ๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้น
หลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย 
    ๒) กรณีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของ
เสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพ้ืนที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็ม
พ้นทรายรองพ้ืนขึ้นมา ประมาณ ๒ - ๓ ซม. 
   ๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตั วบ่อดักไขมัน            
(ตามรูปแบบ) 
   ๒.๒.๓  เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑ : ๒: ๔ ที่ฐานพ้ืนบ่อดักไขมันก่อน โดยให้  เนื้อคอนกรีต
หุ้มหัวเสาเข็มพ้ืนขึ้นมา ประมาณ ๒ - ๓ ซม. 
   ๒.๒.๔  ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนา
ป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเท
คอนกรีตอัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔  ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้น
เป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้    
๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต แล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยรั่วหรือไม่ ถ้ามีให้ทำ
การอุดทันท ี
   ๒.๒.๖ การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน  ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่   ออก
จากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอ่ืนๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา      ส่วนน้ำทิ้ง
ให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพ้ืนที่นั้นๆ  โดยไม่ให้
ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพ่ือให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี 

รายละเอียดประโยชน์และคุณสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย 

  บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยใน
ตัวโดยตัวบ่อ  โดยต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมันเพ่ือให้สามารถเก็บซากเศษอาหารทิ้งและทำความ
สะอาดได้ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงเข้าบ่อดักไขมันคือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพ่ือให้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่
ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้  ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะ
ไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป 
  รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้ 

 ๑.บ่อดักไขมันแบบวงของซีเมนต์การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถาน
ประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่นร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงของซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้การติดตั้ง
ฝังไว้บนพ้ืนดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ซม. 

 ๒.บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่        
เช่น ภัตตาคารศูนย์อาหาร  โรงอาหารและตลาด  การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพ้ืนที่และสถานกักเก็บ  น้ำเสีย
อย่างน้อย ๖ ซม. 

การใช้งานและการดูแลรักษา 
  1. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน 
  2. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน 
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  3. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร 
  4. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ 
  5. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักผ้า น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาใน บ่อดักไขมัน 
  6. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ น้ำไขมันที่ดักได้ให้ใส่ภาชนะปิด
มิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถเทศบาลนำไปกำจัดต่อไป 
  7. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน  หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือครบ ต้องทำตาม
ข้อ ๖ ถี่มากข้ึนกว่าเดิม   

และขอเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบ 
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ........สามวาระรวดเดียว  ตามระเบียบ ข้อ 45 
 
 

นายอำนาจ  สุริยา   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
       
ที่ประชุม                      ไม่มีสมาชิกอภิปราย 
 
                               

นายอำนาจ  สุริยา              ถ้าไม่มี  ผมขอถามมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาญัตติเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ       เทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร 
                         พ.ศ. ..........เปน็สามวาระรวดเดียว ขอใหย้กมือ   
 
 

มติที่ประชุม  สภามีมติเห็นชอบพิจารณาเทศบัญญัตเิทศบาลตำบลขามทะเลสอ  เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก 
    ไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ....... เป็นสามวาระรวดเดียว  จำนวน 10 เสียง 
 

      

นายอำนาจ  สุริยา        เมื่อสภาฯ  มีมติให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง 
ประธานสภาฯ       เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร  พ.ศ. .......... เป็นสามวาระรวด 
      เดียวต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ 1  ขั้นรับหลักการฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม ่
 
 

มติที่ประชุม           ไม่มี 
 
 

นายอำนาจ  สุริยา          ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการ 
ประธานสภาฯ  ขอให้ยกมือ 
 
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้รับหลักการ 10 เสียง 
 
 

นายอำนาจ  สุริยา  เมื่อที่ประชุมรับหลักการวาระท่ี 1 แล้ว  ลำดับต่อไป   จะเป็นการพิจารณา 
ประธานสภาฯ            ในวาระท่ี 2 ซึ่งในการพิจารณาวาระท่ี 2 นี้ ให้ที่ประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติ 
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                            เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ถ้ามีให้เสนอ 
                            แปรญัตติด้วยวาจาได้ ตามระเบียบข้อ 49  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ  เสนอคำแปรญัตติได้ 
 

มติที่ประชุม            ไม่มี 
 
 

นายอำนาจ  สุริยา  ถ้าไม่มีการแปรญัตติ จะขอมติที่ประชุม ผู้ใดเห็นสมควรให้ร่าง 
ประธานสภาฯ           เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบ 

        บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .........ขอให้ยกมือ 
 
มติที่ประชุม           มติเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก 

       ไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .......ผ่านวาระท่ี 2 จำนวน 10 เสียง 
 
นายอำนาจ  สุริยา          เมื่อผ่านวาระท่ี 2  แล้ว   ลำดับต่อไป   ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่าง 
ประธานสภาฯ           เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง   การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ่อดักไขมัน 

        และระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.......ในวาระท่ี 3 โดยในวาระท่ี 3 ตามระเบียบ  
        ข้อ 52 จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุ  
        อันควร  ดังนั้น ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภา ลงมติว่า จะตราเป็นเทศบัญญัติ 
        เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร  
        พ.ศ. ......หรือไม่ ท่านใด เห็นชอบ  ขอให้ยกมือ 

 
มติที่ประชุม            เห็นชอบ 10 เสียง 
 

5.2 เรื่อง ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมแผงลอย     
พ.ศ. ...........  

   

นายอำนาจ  สุริยา           ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่องญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ  เรื่อง ควบคุมแผงลอยพ.ศ. ........... ขอเชิญ คณะผู้บริหารชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ  
 

นายมาโนช  มะลิขาว  เรียนท่ านประธานสภา และท่ านสมาชิกทุกท่ าน   ด้วยเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ         ขามทะเลสอ  ขอปรับปรุงเทศบัญญัติ ฯ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสามารถใช้งานได้ตาม 

สภาพความเป็นจริง จึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำร่าง เทศบัญญัติ เรื่อง  ควบคุมแผงลอย   
พ.ศ. ..... เพ่ือเสนอ  ต่อสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ เพ่ือควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับควบคุมแผงลอยให้เป็นไป
ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดังรายละเอียด 
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(ร่าง) 
บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
เร่ือง  ควบคุมแผงลอย   พ.ศ. .............. 

............................................... 
 

หลักการ 

 ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแผงลอย  ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ   การ
สาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 

 
 

เหตุผล 

เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมแผงลอย  ภายในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ซ่ึง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ให้กระทำได้โดยการ
ตราเป็นเทศบัญญัติ   จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 

เร่ือง  ควบคุมแผงลอย  พ.ศ. ...................... 
............................................ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (รวมทั้ง ที่ได้แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) และมาตรา 40,43,63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลขามทะเลสอโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ตำบลขามทะเลสอและผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง ควบคุมแผงลอย   
พ.ศ. ....................” 

ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้ โดย
เปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ แล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

ข้อ 3  เมื่อเทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว  ให้ยกเลิกประกาศเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลขาม
ทะเลสอ เรื่อง ควบคุมแผงลอย  พ.ศ. 2543  และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559) ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560)  

บรรดาเทศบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศ
บัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
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  ข้อ 4 เทศบัญญัตินี้ 
  “แผงลอย” หมายความว่า ที่ซึ่งจัดไว้ในถนนสาธารณะตลอดถึง อาคาร แคร่ โต๊ะ แผง เสื่อ พื้นดิน  
เรือ หรือแพ สำหรับขายอาหาร น้ำแข็ง หรือสิ่งของอย่างอ่ืน 

  ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งแผงลอยในถนนสาธารณะหรือที่สาธารณะซึ่งได้ประกาศระบุห้ามมิให้ตั้งแผง
ลอยเว้นแต่จะได้รับอนุญาต  ผู้ขออนุญาตตั้งแผงลอยจะต้องยื่นเรื่องราวขอรับใบอนุญาตจากนายกเทศมนตรีตำบล
ขามทะเลสอด้วยตนเองตามแบบกำหนด  เพ่ือแสดงว่าจะขายของประเภทใด พร้อมด้วยรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่
สวมหมวกขนาด 1 ½  -  2 นิ้ว  สองรูป เพ่ือปิดไว้ในใบอนุญาตที่ออกให้หนึ่งรูปกับปิดไว้ในทะเบียนของเทศบาล
ตำบลขามทะเลสออีกรูปหนึ่ง  พร้อมกับแผนผังสังเขปบริเวณสถานที่ท่ีจัดตั้งและรูปลักษณะของแผงลอยนั้น  
  สำหรับผู้ขออนุญาตตั้งแผงลอยประเภทที่สองไม่ต้องยื่นรูปถ่าย 
  ผู้ใดตั้งแผงลอยอยู่แล้วในวันใช้เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลขามทะเลสอนี้  และอยู่ในบริเวณซึ่งได้
ประกาศห้ามมิให้ตั้งแผงลอย ต้องยื่นเรื่องราวดังกล่าวในวรรคต้นภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ ระบุห้าม 

  ข้อ 6 เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ  พิจารณาเห็นสมควรก็ให้พิจารณาออกใบอนุญาตให้
ตามประเภทใบอนุญาตและตามแบบที่กำหนดไว้ 

  ในการออกใบอนุญาตแต่ละฉบับ นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ จะกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาต
ขายแต่อาหาร น้ำแข็ง หรือสิ่งของประเภทใดและจะกำหนดให้ตั้งแผงลอยให้เป็นหมวดหมู่  ตามประเภทอาหารหรือ
สิ่งของที่ขายก็ได ้

  ข้อ 7  ใบอนุญาตให้แบ่งแผงลอยมีสองประเภท คือ  
 (1) ประเภทที่หนึ่งสำหรับแผงลอยถาวร  ให้สิ้นอายุวันที่ 31 ธันวาคม  แห่งปีที่ออก 

  (2) ประเภทที่สอง แผงลอยในงานเทศกาลหรืองานนักขัตฤกษ์ หรือแผงลอยชั่วคราวมีอายุตามที่
กำหนดไว้ในใบอนุญาต แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันออก 

  ข้อ 8 ใบอนุญาต 
  (1) ใบอนุญาตจัดตั้งแผงลอยประเภทที่  1 ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7(1) ให้ใช้สำหรับ ผู้รับ
ใบอนุญาต 1 คน และผู้ช่วยไม่เกิน 2 คนต่อแผงลอย 1 แผง และให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาต ฉบับ
ละ 100 บาทต่อตารางเมตรต่อปี (ส่วนที่เกินให้คิดเป็น 1 ตารางเมตร)  (โดยให้สิ้นอายุวันที่ 31 ธันวาคม  แห่งปีที่
ออก) 
  1.1 สำหรับแผงลอยถาวรที่ทางเทศบาลจัดให้บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ จะต้อง
ชำระค่าแผงลอยรายวันอีกในอัตราเมตรละ 5 บาทต่อวัน 
  (2) ใบอนุญาตจัดตั้งแผงลอยประเภทที่ 2 ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7(2) ให้ใช้สำหรับผู้รับใบอนุญาต 
1 คน และผู้ช่วยไม่เกิน 2 คนต่อแผงลอย 1 แผง และให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาต ฉบับละ 10 บาท
ต่อวัน 

  ข้อ 9  ที่ตั้งแผงลอยและการสร้างแผงลอยต้องได้สุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) ที่ตั้งแผงลอยและบริเวณต้องเป็นพื้นดินแน่นหรือปูด้วยวัตถุถาวร และไม่มีน้ำสกปรกขัง 
(2) จัดทำรางระบายน้ำด้วยวัตถุถาวร เพ่ือรับน้ำซึ่งไหลจากบริเวณที่ตั้งแผงลอยไปสู่รางระบายน้ำ

สาธารณะ หรือบ่อเก็บน้ำโสโครกได้สะดวกตามท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขกำหนดให้ 
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  (3) จัดให้แผงลอยได้รับแสงสว่างและมีการระบายอากาศเพียงพอตามความเห็นชอบของพนักงาน
สาธารณสุข 
  (4) แผงลอยชนิดอาคาร แคร่ แท่น โต๊ะ สำหรับวางขายของต้องทำด้วยวัตถุถาวร มีขนาดและ
ความสูงจากพ้ืนดินตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควร 
  (5) ต้องไม่เก็บของหรือทำที่เก็บของไว้ใต้แผงลอย 
  (6) ทางเดินซื้อของต้องมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 
  (7) ต้องปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควร 

  ข้อ 10 ในการอนุญาตให้ตั้งแผงลอย นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ จะสั่งผ่อนผันให้ผู้รับ
ใบอนุญาตงดเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 9  เพียงเท่าที่เห็นสมควร หรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อให้เหมาะสมแก่แผงลอยชนิดนั้นๆก็ได้ 

  ข้อ 11 ผู้รับใบอนุญาตจะต้องรักษาแผงลอยและของใช้ทั้งมวลให้สะอาดเรียบร้อยรวมทั้งการขน
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในบริเวณแผงลอยและของใช้ทั้งมวลให้สะอาดเรียบร้อย รวมทั้งการขนมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
ในบริเวณแผงลอยที่ได้รับอนุญาต โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและอย่าให้เกิดยื่นล้ำกีดขวางทางเดิน 
  (2) รักษาแผงลอยและของใช้ทั้งมวลโดยเก็บกวาดล้างเป็นครั้งคราว ตามควรแก่พฤติการณ์ แต่
อย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่าวันละหนึ่งครั้ง 

(3) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยอันได้สุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ และต้องไม่ถ่ายเททิ้งหรือปล่อยให้ผู้อ่ืน
ถ่ายเทท้ิงมูลฝอยลงในที่ซึ่งมิได้จัดที่รองรับมูลฝอย 

(4) จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอเมื่อเปิดทำการค้าในเวลากลางคืน 
(5) จัดการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ หรือตาม

คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(6) ไม่นำ หรือยอมให้ผู้อื่นนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในแผงหรือบริเวณ เว้นแต่สัตว์ที่มีไว้ขาย 
(7) ปฏิบัติการอ่ืนๆ ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  ข้อ 12 ในการขาย ทำ ประกอบ ปรุงหรือสะสมอาหาร และน้ำแข็ง ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 

(1) แต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยและจัดให้ผู้ช่วยแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย 
  (2) ใช้เครื่องปกปิดอาหารและภาชนะเครื่องใช้สำหรับประกอบปรุงอาหารให้พ้นฝุ่นละออง แมลง
และสัตว์ซึ่งเป็นพาหะนำโรค รวมทั้งรักษาเครื่องปกปิดนั้นไว้ให้สะอาดและใช้การได้ดีเสมอ 
  (3) อาหาร เครื่องดื่ม หรือน้ำแข็งที่ประกอบหรือปรุง เ พ่ือบริโภคจะต้องประกอบหรือปรุงให้
สะอาด 
  (4) ใช้น้ำสะอาดในการล้างมือ ปรุง แช่ ล้างอาหาร น้ำแข็งและภาชนะเครื่องใช้ 
  (5) จัดให้มีที่สำหรับล้างภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ และให้น้ำไหลลงสู่ทางระบาย 
  (6) ภาชนะท่ีใส่ของบริโภคและเครื่องใช้ในการบริโภคต้องล้างและรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
  (7) ใช้วัตถุท่ีสะอาดห่อหรือใส่ของให้แก่ผู้ซื้อ 
  (8) ไม่จ้างหรือใช้บุคคลอ่ืนที่ป่วยหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าป่วยเป็นโรคติดต่อหรือโรคผิวหนังที่น่า
รังเกียจ ทำ ประกอบ ปรุง หรือขายอาหารและน้ำแข็ง 
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  (9) ทำความสะอาดแผงลอยก่อนวางขายและหลังเลิกขายทุกวัน 
  (10) ปฏิบัติการอ่ืนๆ ให้ถูกสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

   ข้อ 13 ห้ามมิให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขาย ทำ ประกอบ ปรุง หรือสะสมอาหาร น้ำแข็งและสิ่งของ
อย่างอ่ืนที่แผงลอย เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าตนเป็นโรคติดต่อที่ระบุไว้ หรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจ
ปรากฏว่าตนเป็นพาหะหรือได้รับความเป็นหนังสือแล้วว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อดังระบุไว้ดังต่อไปนี้ คือ 

(1) วัณโรค 
(2) อหิวาตกโรค 
(3) ไข้ไทฟอยด์ 
(4) โรคบิด 
(5) ไข้สุกใส 
(6) ไข้หัด 
(7) โรคคางทูม 
(8) โรคเรื้อน 
(9) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 

  (10) โรคเอดส์ 
 

  ข้อ 14 ให้ขายของแผงลอยตั้งแต่เวลา 04.00 น. ถึงเวลา 24.00 น. แต่ในโอกาสพิเศษ 
นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ จะอนุญาตหรือกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

ข้อ 15 ผู้ใดฝ่าฝืน เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลขามทะเลสอนี้ในข้อหนึ่งข้อใดมีความผิดตาม
มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)   พ.ศ. 2560 
  

ข้อ 16 ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วยกระทำผิดโดยฝ่าฝืน เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
ข้อหนึ่งข้อใด นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ มีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้คราวหนึ่งไม่เกินสิบห้าวันในกรณีที่
ผู้รับใบอนุญาตต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาสองครั้งแล้วถ้ากระทำผิดอีกนากยกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอจะสั่ง
ให้เพิกถอนใบอนุญาตเสียแทนการสั่งพักใช้ก็ได้ 

  ข้อ 17 ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ซึ่งได้กำหนดตาม
ข้อ 7  วรรคสอง นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ  มีอำนาจตักเตือนผู้รับใบอนุญาตให้ถูกต้องตามเวลาที่กำหนด 
หากผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตาม  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ จะสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตของผู้นั้นเสียก็ได้ 

 

  ข้อ 18 ถ้าปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตผู้ใดเป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะโรคติดต่อที่ระบุไว้ใน  ข้อ 13  
ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าถ้าอนุญาตให้ตั้งแผงลอยต่อไปจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพของประชาชน ให้
นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ มีอำนาจสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตของผู้นั้นเสีย 

  ข้อ 19 บรรดาใบอนุญาตแผงลอยที่ได้ออกก่อนวันใช้ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้ต่อไปจนสิ้นอายุ
ใบอนุญาตนั้น 

ข้อ 20 ให้นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ  รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อำนาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
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ประกาศ ณ วันที่ ………………………………    

       ลงชื่อ..................................... 
                    (นายมาโนช  มะลิขาว) 
        นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ 

 เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ) .............................................. 
        (……………………...................……) 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
เรื่อง  ควบคุมผู้เร่ขาย  ควบคุมแผงลอย  ตลาดสาธารณะ 

 
ลำดับที่ 

 
ประเภทค้า อัตราค่าธรรมเนียม หมายเหตุ 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
ใบอนุญาตสำหรับแผงลอยถาวร ฉบับละ 
 
 
 

1.1 สำหรับแผงลอยถาวรที่ทางเทศบาล 

จัดให้บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบล        
ขามทะเลสอ จะต้องชำระค่าแผงลอย
รายวันอีกในอัตราเมตรละ  

 
ใบอนุญาตสำหรับแผงลอยชั่วคราว 
ฉบับละ 
 
 

 
100 

 
 
 
 
 
 

5 
 

10 

 
บาท 
 
 
 
 
 
 
บาท 
  
บาท 
 
 

 
ต่อตารางเมตรต่อปี 
(ส่วนที่ เกินให้คิดเป็น   
1 ตารางเมตร) 
 
 
 
 
 
 
(ต่อวัน) 
 

 
     

และขอเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมแผงลอย พ.ศ. ........    
สามวาระรวดเดียว  ตามระเบียบ ข้อ 45 
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นายอำนาจ  สุริยา           มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
       
ที่ประชุม                               ไม่มี 
 
นายอำนาจ  สุริยา                   ถ้าไม่มี  ผมขอถามมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาญัตติ  
ประธานสภาฯ                  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง ควบคุมแผงลอย พ.ศ. ......เป็นสามวาระ 
       รวดเดียว ขอให้ยกมือ   
 
มติที่ประชุม     สภามีมติ เห็ นชอบ พิจารณ าเทศบัญญั ติ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ             

เรื่อง ควบคุมแผงลอย พ.ศ. ....... เป็นสามวาระรวดเดียว  จำนวน 10 เสียง 
 
      
นายอำนาจ  สุริยา             เมื่อสภาฯ มีมติให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  
ประธานสภาฯ             เรื่อง ควบคุมแผงลอย พ.ศ. .....เป็นสามวาระรวดเดียว ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที ่ 

          1 ขั้นรับหลักการฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
 
มติที่ประชุม     ไม่มี 
 
นายอำนาจ  สุริยา   ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม   สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการ 
ประธานสภาฯ  ขอให้ยกมือ 
 
มติที่ประชุม    ยกมือเห็นชอบให้รับหลักการ 10 เสียง 
 
นายอำนาจ  สุริยา  เมื่อที่ประชุมรับหลักการวาระที่ 1 แล้ว  ลำดับต่อไป  จะเป็นการพิจารณา 
ประธานสภาฯ            ในวาระท่ี 2 ซึ่งในการพิจารณาวาระท่ี 2 นี้ ให้ที่ประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติ 
                             เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ถ้ามีให้เสนอ 
                             แปรญัตติด้วยวาจาได้ ตามระเบียบข้อ 49  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ  เสนอคำแปรญัตติได้ 
 
มติที่ประชุม             ไม่มี      
 
นายอำนาจ  สุริยา  ถ้าไม่มีการแปรญัตติ จะขอมติที่ประชุม ผู้ใดเห็นสมควรให้ร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ           เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  เรื่อง  ควบคุมแผงลอย พ.ศ. .........ผ่านวาระท่ี2ขอให้ยกมือ 
 
มติที่ประชุม  มติเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง ควบคุมแผงลอย 
                             พ.ศ. .......ผ่านวาระท่ี 2 จำนวน 10 เสียง 



18 

 
 

 
 
นายอำนาจ  สุริยา           เมื่อผ่านวาระท่ี 2  แล้ว   ลำดับต่อไป   ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่าง 
ประธานสภาฯ           เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง  ควบคุมแผงลอย พ.ศ. 2562ในวาระท่ี 3  

โดยใน  วาระที่ 3 ตามระเบียบ ข้อ 52 จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา จะได้     
ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร  ดังนั้น ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภา 
ลงมติว่าจะตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  เรื่อง ควบคุมแผงลอย พ.ศ. 
2562 หรือไม่ ท่านใด เห็นชอบ  ขอให้ยกมือ 

 
มติที่ประชุม            เห็นชอบให้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง ควบคุมแผงลอย 

พ.ศ. 2562 ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  จำนวน 10 เสียง 
 

5.3 เรื่อง ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง สสานและฌาปนสถาน     
พ.ศ. ...........  

   

นายอำนาจ  สุริยา           ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่องญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ  เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2562  ขอเชิญ คณะผู้บริหารชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ  

 

นายมาโนช  มะลิขาว   เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกทุกท่าน  ด้วยเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ         ขามทะเลสอ  ขอปรับปรุงเทศบัญญัติ ฯ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสามารถใช้งานได้ตาม 

สภาพความเป็นจริง จึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำร่าง เทศบัญญัติ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน
พ.ศ.2562 เพ่ือเสนอ  ต่อสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ เพ่ือควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถานให้
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

(ร่าง) 
บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
เร่ือง  สุสานและฌาปนสถาน   พ.ศ. ....................... 

............................................... 
หลักการ 

  ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง  สุสานและฌาปนสถาน เพ่ือกำกับดูแล    การ
จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘  

      เหตุผล 

  เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 
.................  ฉบับนี้  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการควบคุมสุสานและฌาปนสถานเพ่ือประโยชน์      ในการรักษา
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต  การสาธารณสุขและอนามัยของประชาชน     การควบคุมคุณภาพ
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สิ่งแวดล้อมและการกำหนดมาตรการควบคุมสุสานและฌาปนสาถาน  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องตราเป็นเทศ
บัญญัติตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
เรื่อง  สุสานและฌาปนสถาน  พ.ศ. ..................... 

............................................................ 

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  เรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 
..................   จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน      พ.ศ. ๒๕๒๘  
ประกอบกับมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ เทศบาลตำบลขามทะเลสอโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ
และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ไว้ดังต่อไปนี้  

  ข้อ  ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน  
พ.ศ. .................... 

  ข้อ  ๒  เทศบัญญัตินี้   ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบล
ขามทะเลสอ  แล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
  ข้อ  ๓  เมื่อเทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้แล้ว ให้ยกเลิก“เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง 
สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕43”   

บรรดาเทศบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศ
บัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

  ข้อ  ๔  ในเทศบัญญัตินี้ 
  “สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้สำหรับเก็บ ฝัง หรือ     เผาศพ
สำหรับประชาชนทั่วไป แต่ไม่รวมถึงสถานที่ที่ใช้สำหรับเก็บศพชั่วคราวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 
  “สุสานและฌาปนสถานเอกชน” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้สำหรับ เก็บ ฝัง หรือเผาศพ 
สำหรับตระกูลหรือครอบครัวหรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว แต่ไม่รวมถึง สถานที่ที่ใช้สำหรับเก็บศพชั่วคราวใน
เคหสถาน 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นากยกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอหรือพนักงานเทศบาล 
ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอมอบหมาย 
  “เตาเผา” หมายความว่า อาคารหรือสถานที่ที่มีไว้สำหรับเผาศพ 

  ข้อ  ๕  ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนเว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ การอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ำหนดในเทศบัญญัตินี้ และ
พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ รวมถึงกฎกระทรวงที่ออกตามความ    ในพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘  
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  ข้อ  ๖  ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนให้
ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สฌ ๑ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

  (1)  บุคคลธรรมดา 
 (ก)  ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้ 

หรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว 
 (ข)  สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน 
 (ค)  หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งสุสาน

และฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง 
 (ง) แผนที่แสดงเขตที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ   สุสาน

และฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง  รวมทั้งบริเวณใกล้เคียงเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ  ตามข้อ ๙ หรือ 
ข้อ ๑๐ 

 (จ)  แผนผังแสดงการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกิจการของสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง 
  (๒) นิติบุคคล 
       (ก)  หลักฐานการแสดงการเป็นนิติบุคคลและวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล 
      (ข)  หลักฐานแสดงว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต 
       (ค)  เอกสารตาม (๑) (ก) และ (ข) ของผู้จัดการนิติบุคคล หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน
นิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในคำขอแทนนิติบุคคล 
       (ง)  เอกสารตาม (๑) (ค) (ง) และ (จ) 

  ข้อ ๗ การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนตาม ข้อ ๖  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งสุสานและฌา
ปนสถานดังกล่าว 

  ข้อ  ๘  สถานที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนต้องมีเนื้อที่
ไม่น้อยกว่าหนึ่งไร่ 

  ข้อ  ๙  การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนสำหรับเก็บหรือฝังศพเป็นการถาวรให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1)  สถานที่ตั้งต้องไม่เป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ำลำธาร 
(2)  สถานที่ตั้งต้องไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือเขตพ้ืนที่อันจัดสรรเป็นพื้นที่

เพ่ือนันทนาการหรือเขตอนุรักษ์และพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 

(3) สถานที่ต้องอยู่ในบริเวณท่ีเป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของท้องถิ่นหรือมีความสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์หรือโบราณคด ี

(4)  สถานที่ตั้งต้องอยู่ห่างจากทางหลวงที่เป็นทางหรือถนนสำหรับประชาชนใช้ในการจราจร
สาธารณะอย่างน้อยห้าสิบเมตร ห่างจากทางน้ำซึ่งประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะ ห้วย แม่น้ำ คลอง หรือแหล่ง
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น้ำสาธารณประโยชน์อ่ืนอย่างน้อยสี่ร้อยเมตร เว้นแต่ในกรณีที่มีการป้องกันมิให้กลิ่นและ    สิ่งปฏิกูลรั่วไหล สถาน
ที่ตั้งนั้นจะต้องอยู่ห่างจากทางน้ำไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตร 

(5)  สถานที่ตั้งของสุสานและฌาปนสถานเอกชนต้องไม่อยู่ในเขตเทศบาล 

  ข้อ ๑๐ การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนสำหรับการเผาศพโดยเฉพาะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๙ (๑) (๒)  
และ (๓) 

  ข้อ  ๑๑  เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชนตามข้อ ๖ แล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  จัดให้มีการตรวจสอบทำเลสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ตลอดจนเอกสารและหลักฐานที่ยื่นประกอบคำขอรับใบอนุญาต 
   (๒)  ต้องพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนั บแต่วันที่ ได้รับคำขอรับ
ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสาถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
   (๓)  ต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันพิจารณาแล้ว
เสร็จ การนับระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นคืนคำขอหรือสั่งการให้ผู้ ยื่นคำขอไป
ดำเนินการให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

  ข้อ  ๑๒  ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนให้ใช้
แบบ สฌ.๒ สำหรับบุคคลธรรมดา และ สฌ.๒/๑ สำหรับนิติบุคคล 

  ข้อ ๑๓  ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งที่ที่จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานนั้น  ตามแบบ สฌ.๓ 
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้
หรือภาพถา่ยใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว 
   (๒)  สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน 
   (๓)  หนังสือยินยอมให้เป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชนของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ  ฌาปนสถาน
เอกชนเว้นแต่ผู้ขอเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานนั้นเอง 
   (๔)  ภาพถ่ายใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชนหรือใบแทนใบอนุญาตดังกล่าว 

  ข้อ  ๑๔  เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชนตามข้อ ๑๓ แล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการดังต่อไปนี้ 
   (๑)  จัดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่ยื่นประกอบคำรับใบอนุญาต 
   (๒)  ต้องพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับคำขอรับ
ใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
   (๓)  ต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันพิจารณาแล้ว
เสร็จ การนับระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นคืนคำขอหรือสั่งการให้ผู้ยื่นคำขอไป
ดำเนินการให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
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  ข้อ ๑๕ ใบอนุญาตให้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนให้ใช้แบบ สฌ.๔ 

  ข้อ  ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนผู้ใดประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นท้องที่ที่จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานนั้น
ตามแบบ สฌ.๕ พร้อมด้วยใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนหรือ
ใบแทนใบอนุญาตเดิม ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตนิติบุคคลให้ยื่น
เอกสารและหลักฐานตามข้อ ๖ (๒) (ข)ด้วย 

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นควรอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่ 

  ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธาณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนผู้ใดประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอส่งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่จัดตั้งสุสานและฌาปน
สถานนั้น ตามแบบ สฌ.๖ พร้อมด้วยใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชนหรือใบแทนใบอนุญาตเดิม ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสิบวัน 
  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นควรอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่ 

  ข้อ ๑๘ มิให้นำความในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ มาใช้บังคับกับสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งอยู่ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้บังคับใช้ 

  ข้อ ๑๙  สุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนซึ่งมีอยู่แล้วและยัง
ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้หรอบครองมาขอรับใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับใช้ ทั้งนี้มิให้นำความในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ มาใช้บังคับ 

  ข้อ ๒๐ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เป็นไปตามอัตราดังต่อไปนี้ 
 (๑) ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
   (๒) ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชน ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
   (๓) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐ บาท 
     (๔) การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนให้เป็นไปตามอัตราใน (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี 

  ข้อ ๒๑ ใบอนุญาตจัดตั้งและใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ
สุสานและฌาปนสถานเอกชนให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่สาม นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต 

  ข้อ ๒๒  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน และหรือผู้ดำเนินการสุสานและฌาปน
สถานต้องปฏิบัติการเก็บศพ ดังนี้ 
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   (๑)  บรรจุศพไว้ในหีบศพที่มั่นคงและมิดชิด และโดยมีวิธีซึ่งป้องกันมิให้กลิ่นและสิ่งปฏิกูล
รั่วไหล 
   (๒)  ต้องรักษาและป้องกันให้หีบศพคงอยู่ในสภาพตาม (๑) 
   (๓)  ต้องวางหีบศพไว้บนที่รองรับซึ่งต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และถ้าจะ
วางซ้อนทับกัน ต้องเว้นระยะห่างหีบศพล่างกับหีบศพบนให้ห่างกันไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร 
   (๔)  ให้เขียนชื่อ ซื่อสกุล เพศ วัน เดือน ปีที่เกิด/ตาย และวันรับฝากไว้ที่หีบศพให้เห็นได้
ชัดเจน 

ข้อ ๒๓  สถานที่สำหรับเก็บศพต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (๑)  บริเวณสถานที่เก็บศพต้องมีกำแพงกั้นโดยรอบและมีประตูเข้าออก หรือมีการ

ดำเนินการใดๆ เพ่ือปิดบังความไม่น่าดูของสถานที่เก็บศพ 
 (๒)  ที่เก็บศพหรือฝังศพต้องห่างจากกำแพงตามข้อ (๑) ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 

   (๓)  ที่เก็บศพต้องทำด้วยคอนกรีตหรือก่ออิฐหรือปูนมีลักษณะเป็นของสูงจากระดับพ้ืน
ทางเดินในสถานที่เก็บศพไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร 
   (๔)  ซองเก็บศพต้องมีขนาดกว้างพอที่จะเก็บ เคลื่อนย้ายหีบศพได้ง่ายและมีฝา  ทำด้วย
โลหะหรือคอนกรีตเปิดปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่นได้ 
   (๕)  ภายในซองเก็บศพต้องมีฐานรองรับหีบศพสูงจากพ้ืนซองไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร  
และต้องมีรางระบายสิ่งปฏิกูลลงบ่อเกรอะซึมซึ่งมีขนาดพอเพียงและได้สุขลักษณะ 

  ข้อ  ๒๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือผู้ดำเนินการสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน ต้องดำเนินการฝังศพ ดังนี้ 
   (๑)  ที่ฝังศพอยู่ห่างจากแนวเขตสถานที่สำหรับฝังศพไม่น้อยกว่าสี่เมตร 
   (๒)  หลุมศพแต่ละหลุมอยู่ห่างจากกันไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร   
   (๓)  ฝังหีบศพหรือสิ่งที่บรรจุหรือห่อศพอยู่ระดับต่ำกว่าพื้นดินไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร 
   (๔)  ห้ามฝังศพเกินกว่าหลุมละหนึ่งศพเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของศพทั้งสอง
ฝ่าย 
   (๕) การฝังศพผู้ตายด้วยโรคติดต่ออันตรายต้องทำลายเชื้อโรคที่ศพโดยวิธีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกำหนด 

  ข้อ ๒๕ การขุดหรือการย้ายศพ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้ งสุสานและฌาปนสถานและหรือ
ผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบและต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ 

  ข้อ ๒๖ เตาเผาศพต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ต้องใช้เตาเผาศพ ที่มีคุณสมบัติในการกำจัดกลิ่นและเขม่าควันจากการเผาศพโดย
สามารถบำบัดอากาศเสียได้ตามมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (๒) อยู่ห่างจากถนนสำหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะไม่น้อยกว่าห้าสิบเมตร 
ความใน (๒) ไม่ใช้บังคับกับเตาเผาศพที่สร้างขึ้นก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับและไม่สามารถปรับปรุงเตาเผาศพให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน (๒) ได้ 
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  ข้อ ๒๗ การเผาศพผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน และหรือผู้ดำเนินการสุสาน
และฌาปนสถานต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
   (๑)  ใช้เตาเผาศพตามข้อ ๒๖ (๑) 
   (๒)  รักษาเตาเผาศพ อุปกรณ์ใช้งานบริเวณสถานที่เผาศพให้มีความสะอาดอยู่เสมอ กระ
ดูและเถ้าถ่านที่เหลือจากการเผาศพต้องจัดการเก็บหรือกำจัดให้ถูกสุขลักษณะ 

  ข้อ ๒๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ มีความผิดตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปน
สถาน พ.ศ.๒๕๒๘  

  ข้อ 29 ให้นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอรักษาการตามเทศบัญญัตินี้  และให้มีอำนาจออก
ประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

  ประกาศ ณ วันที่ ……………………….....................……… 

                         ลงชื่อ................................... 
                                              (นายมาโนช   มะลิขาว)                         

                    นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ 
  เห็นชอบ 

(ลงชื่อ).............................................. 
        (……………………...................……) 
 

อัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
เรื่อง  สุสานและฌาปนสถาน  พ.ศ. .................. 

............................................ 

 ๑.  ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน 
      สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน   ฉบับละ   ๑,๐๐๐.- บาท 

 ๒.  ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและ 
      ฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ 
      ฌาปนสถานเอกชน      ฉบับละ      ๕๐๐.- บาท   

 ๓.  ใบแทนใบอนุญาต      ฉบับละ        ๕๐.- บาท   

 ๔.  การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาต 
               เป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ 
      หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนให้เป็นไปตาม 
      อัตราใน (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี 
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และขอเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน 
พ.ศ. ........สามวาระรวดเดียว  ตามระเบียบ ข้อ 45 
 
นายอำนาจ  สุริยา    มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
       
ที่ประชุม                        ไม่มี 
 
นายอำนาจ  สุริยา            ถ้าไม่มี  ผมขอถามมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาญัตติเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ       เทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง  สุสานและฌาปนสถานพ.ศ. 2562 เป็นสามวาระรวดเดียว  
      ขอให้ยกมือ   
 
มติที่ประชุม     สภามีมติเห็นชอบพิจารณาเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  เรื่อง สุสานและ 

     ฌาปนสถาน  พ.ศ. 2562 เป็นสามวาระรวดเดียว  จำนวน10 เสียง 
 
นายอำนาจ  สุริยา     เมื่อสภาฯ  มีมติให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง 
ประธานสภาฯ       เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2562 เป็นสามวาระรวด เดียวต่อไปเป็นการพิจารณาวาระ  

    ที ่1 ขั้นรับหลักการฯ   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
 
มติที่ประชุม      ไม่มี 
      
นายอำนาจ  สุริยา     ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการ 
ประธานสภาฯ     ขอให้ยกมือ 
 
มติที่ประชุม      มีมติเห็นชอบให้รับหลักการ 10 เสียง 
 
นายอำนาจ  สุริยา      เมื่อที่ประชุมรับหลักการวาระที่ 1 แล้ว  ลำดับต่อไป จะเป็นการพิจารณา 
ประธานสภาฯ          ในวาระท่ี 2 ซึ่งในการพิจารณาวาระท่ี 2 นี้ ให้ที่ประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติ 
                            เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ถ้ามีให้เสนอ 
                            แปรญัตติด้วยวาจาได้ ตามระเบียบข้อ 49  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ  เสนอคำแปรญัตติได้ 
 
มติที่ประชุม       ไม่มี 
 
นายอำนาจ  สุริยา      ถ้าไม่มีการแปรญัตติ จะขอมติที่ประชุม ผู้ใดเห็นสมควรให้ร่าง 
ประธานสภาฯ           เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  เรื่อง  สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2562  

        ผ่านวาระท่ี 2 ขอให้ยกมือ 
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มติที่ประชุม      มติเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง สุสานและฌาปน
สถานพ.ศ.2562 ผ่านวาระท่ี 2 จำนวน 10 เสียง 

 

นายอำนาจ  สุริยา       เมื่อผ่านวาระท่ี 2  แล้ว   ลำดับต่อไป   ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่าง 
ประธานสภาฯ           เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2562 ในวาระท่ี 3  

        โดยในวาระท่ี 3 ตามระเบียบ ข้อ 52 จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา จะได้ลงมติ 
        ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร  ดังนั้น ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภา ลงมติ 
        ว่าจะตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  เรื่อง  สุสานและฌาปนสถาน 
        พ.ศ. 2562 หรือไม่ ท่านใด เห็นชอบ  ขอให้ยกมือ 

 

มติที่ประชุม       เห็นชอบให้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน 
พ.ศ. 2562 ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  จำนวน 10 เสียง 
 

5.4 เรื่อง ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 
2562 

   

นายอำนาจ  สุริยา           ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5.4 เรื่องญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2562  ขอเชิญ คณะผู้บริหารชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ  

 

นายมาโนช  มะลิขาว  เรียนท่ านประธานสภา และท่ านสมาชิกทุกท่ าน   ด้วยเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ         ขามทะเลสอ  ขอปรับปรุงเทศบัญญัติ ฯ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสามารถใช้งานได้ตาม 

สภาพความเป็นจริง จึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำร่าง เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอย 
พ.ศ. 2562 เพ่ือเสนอ  ต่อสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ เพ่ือควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย         
ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติตำบลขามทะเลสอ 

  เร่ือง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ. ........................ 
.................................................. 

หลักการ 
 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอย  ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 

เหตุผล 

เพ่ือประโยชน์ ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัด 
มูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ซึ่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของ
บ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยให้กระทำได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 

เร่ือง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ. ..................... 
....................................................................... 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติตำบลขามทะเลสอ  ว่าด้วยการจัดการมูลฝอย 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 และมาตรา 63  แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  13)  พ.ศ. 2552  ประกอบมาตรา  20  แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32  มาตรา 33  มาตรา 34   มาตรา  41  และ
มาตรา  43  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย  เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบล        ขามทะเลสอและผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า“เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การจัดการมูลฝอย  
พ.ศ. ...................” 

ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศ ไว้ โดย
เปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ แล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

  ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ คำสั่งอ่ืนใดของเทศบาลตำบล
ขามทะเลสอ  ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน   

 

 

ข้อ 4  ในเทศบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใด         

ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
“มูลฝอย” หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่
อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

  ข้อ  5  การจัดการมูลฝอยตามเทศบัญญัตินี้ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ดำเนินการตามหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบจัดการและกำจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆได้ 
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ข้อ 6  การเก็บ  ขน  หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ให้เป็น
อำนาจของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง  เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการตามวรรคหนึ่ง
แทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการ
เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  แต่ให้
ผู้ดำเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บขนหรือกำจัดของเสียอันตรายดังกล่าว 
แจ้งการดำเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  7  ให้ท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะให้เพียงพอ
และเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่นั้นโดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับมู ลฝอย
ทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

ราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนที่เปิดให้ประชาชน  เข้าไปได้
จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ  8  ภาชนะรองรับมูลฝอยตามข้อ 7 ต้องมีลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยมีสีเฉพาะ
สำหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท หรืออาจกำหนดข้อความหรือสัญลักษณ์อ่ืนซึ่งแสดงถึงมูลฝอยประเภทนั้นไว้
อย่างชัดเจนที่ภาชนะรองรับมูลฝอยแทนก็ได้ 

 8.1  สีน้ำเงิน  สำหรับมูลฝอยทั่วไป 
 8.2  สีเขียว สำหรับมูลฝอยอินทรีย์ 
 8.3  สีเหลือง  สำหรับมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ 
 8.4  สีส้ม  สำหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
เพ่ือความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณะโปร่งใสก็ได้ 

ข้อ 9  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและ
ขนมูลฝอยให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร 

ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นทำให้ไม่สามารถเก็บและขนมูลฝอยตามประกาศในวรรคหนึ่งได้ให้แจ้ง
ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันควร 

ข้อ 10  การเก็บและขนมูลฝอยให้บรรจุไว้ในอุปกรณ์หรือยานพาหนะซึ่งกันน้ำและปิดอย่างมิดชิด
รวมทั้งจัดการป้องกันไม่ให้มูลฝอย น้ำ หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่นรั่วไหลออกจากอุปกรณ์หรือยานพาหนะ
นั้น และต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว โดยระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร สุขภาพ อนามัย หรือคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

ข้อ  11  เพ่ือประโยชน์ในการกำจัดมูลฝอย  ให้คัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บได้ออกเป็นมูลฝอย   ที่
ย่อยสลายง่าย มูลฝอยที่ย่อยสลายยาก และมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลาย ก่อนนำไปกำจัด ทั้งนี้  การกำจัดให้ทำตามความ
เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น  หรือสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม  และระมัดระวัง
ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน   ชุมชน และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
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ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและ
ชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถพ่ึงพาตนเองในการกำจัดมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด 

ข้อ  12  การกำจัดมูลฝอย ให้ดำเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี ดังนี้ 
 12.1  การฝั่งกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
 12.2  การหมักทำปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ 
 12.3  การกำจัดด้วยพลังงานความร้อน 
 12.4  การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 
 12.5  วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด  หรือคณะกรรมการจังหวัดให้คำแนะน 

ข้อ 13  ผู้ได้รับใบอนุญาต  ต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  ตามอัตราที่กำหนดไว้ท้าย 

เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต สำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
กำหนด  ให้ชำระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่   ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้
บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน    เกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจำนวน 

ข้อ 14  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ของเทศบาล ตำบลขาม
ทะเลสอ 

ข้อ 15  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา  44  วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ในเขตอำนาจของเทศบาล
ตำบลขามทะเลสอ  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

 

ข้อ 16  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้   เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

ข้อ 17  ให้นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ  รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  และให้มี 
อำนาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

  ประกาศ ณ วันที่ ………………………………  

       ลงชื่อ..................................... 
                    (นายมาโนช  มะลิขาว) 
       นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ 

 เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ) .............................................. 
        (……………………...................…… 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายเทศบัญญัติตำบลขามทะเลสอ 

เร่ือง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ. ........ 
 

ที ่ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/หน่วย) 
1 
 

อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามข้อ 7 
1. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
          2.1 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน 
                (1) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน  20  ลิตร 
                (2) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 
                     500 ลิตร ให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ 20 ลิตร ในอัตรา 
                     ต่อหน่วย 
                     (เศษไม่เกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 
                     เศษเกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
                (3) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  500  ลิตร  
                     แต่ไม่เกิน   1  ลูกบาศก์เมตร 
                (4) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  1  ลูกบาศก์เมตร ให้ 
                     คิดเป็นหน่วย  ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตรา 
                     ต่อหน่วย 
                     (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 
                     เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
          2.2 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป  เป็นครั้งคราว 
                (1)  กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร 
                (2)  กรณีที่มีปริมาณเกิน  500  ลิตร  แต่ไม่เกิน  1     
                      ลูกบาศก์เมตร 
        (3)  กรณีที่มีปริมาณเกิน  1  ลูกบาศก์เมตร   
                      ให้คิดเป็นหน่วย  ทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตรในอัตรา 
                      ต่อหน่วย 
        (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 
                       เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
 

              
 
 
เดือนละ   20  บาท 
 
หน่วยละ   20  บาท 
 
 
 
เดือนละ       1,500  บาท 
 
 
หน่วยละ      1,500  บาท 
 
 
 
 
ครั้งละ    125  บาท 
ครั้งละ    150  บาท 
 
 
หน่วยละ   150  บาท 
 
 
 

 
และขอเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอย 

พ.ศ. 2562 สามวาระรวดเดียว  ตามระเบียบ ข้อ 45 
 
นายอำนาจ  สุริยา   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
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ที่ประชุม                      ไม่มี 
 
นายอำนาจ  สุริยา          ถ้าไม่มี  ผมขอถามมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาญัตติเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ       เทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2562 เป็นสามวาระรวดเดียว  
                         ขอให้ยกมือ   
 

มติที่ประชุม  สภามีมติเห็นชอบพิจารณาเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  เรื่อง การจัดการ 
               มูลฝอย พ.ศ. 2562  เป็นสามวาระรวดเดียว  จำนวน10 เสียง 

      
นายอำนาจ  สุริยา     เมื่อสภาฯ  มีมติให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง 
ประธานสภาฯ        เรื่อง  การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2562 เป็นสามวาระรวดเดียวต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ 1 
                         ขั้นรับหลักการฯ   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
 

มติที่ประชุม      ไม่มี 
 

นายอำนาจ  สุริยา     ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการ 
ประธานสภาฯ     ขอให้ยกมือ 
 

มติที่ประชุม      มีมติเห็นชอบให้รับหลักการ 10 เสียง 
 

นายอำนาจ  สุริยา     เมื่อที่ประชุมรับหลักการวาระท่ี 1 แล้ว  ลำดับต่อไป   จะเป็นการพิจารณา 
ประธานสภาฯ        ในวาระท่ี 2 ซึ่งในการพิจารณาวาระที่ 2 นี้ ให้ที่ประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติ 
                          เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ถ้ามีให้เสนอ 
                          แปรญัตติด้วยวาจาได้ ตามระเบียบข้อ 49 ขอเชิญท่านสมาชิกฯ  เสนอคำแปรญัตติได้ 
 

มติที่ประชุม       ไม่มี 
 

นายอำนาจ  สุริยา      ถ้าไม่มีการแปรญัตติ จะขอมติที่ประชุม ผู้ใดเห็นสมควรให้ร่าง 
ประธานสภาฯ          เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  เรื่อง  การจัดการมูลฝอยพ.ศ. 2562 ผ่านวาระท่ี 2  
        ขอให้ยกมือ 
 

มติที่ประชุม       มติเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การจัดการมูลฝอย 
        พ.ศ. 2562 ผ่านวาระท่ี 2 จำนวน 10 เสียง 

 

นายอำนาจ  สุริยา           เมื่อผ่านวาระท่ี 2  แล้ว   ลำดับต่อไป   ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่าง 
ประธานสภาฯ           เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง   การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2562 ในวาระท่ี 3  

โดยในวาระที่ 3 ตามระเบียบ ข้อ 52 จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา จะได้ลงมติ
ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุ อันควร  ดังนั้น ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภา ลงมติ
ว่า  จะตราเป็นเทศบัญญัตเิทศบาลตำบลขามทะเลสอ  เรื่อง การจัดการมูลฝอยพ.ศ. 2562 

        หรือไม่ ท่านใด เห็นชอบ  ขอให้ยกมือ 
 

มติที่ประชุม            เห็นชอบให้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การจัดการมูลฝอย 
        พ.ศ. 2562 ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  จำนวน 10 เสียง 
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5.5 เรื่อง ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฎิกูล 
พ.ศ. 2562 

   

นายอำนาจ  สุริยา            ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5.5 เรื่องญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ  เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2562 ขอเชิญ คณะผู้บริหารชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ   
 

นายมาโนช  มะลิขาว   เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกทุกท่าน ด้วยเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ         ขามทะเลสอ  ขอปรับปรุงเทศบัญญัติ ฯ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสามารถใช้งานได้ตาม 

สภาพความเป็นจริง จึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำร่าง เทศบัญญัติ เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ. 2562 เพ่ือเสนอ  ต่อสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ เพ่ือควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล       
ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติตำบลขามทะเลสอ 

  เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏกิูล พ.ศ. .................. 
.................................................. 

หลักการ 
 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล  ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 

เหตุผล 

เพ่ือประโยชน์ ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัด 
สิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ให้กระทำได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 

เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกลู   พ.ศ. ................. 
....................................................................... 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 และมาตรา 63  แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  13)  พ.ศ. 2552  ประกอบมาตรา  20  แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32  มาตรา 33  มาตรา 34  มาตรา 41  และ
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มาตรา  43  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย  เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอและผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติตำบลขามทะเลสอ  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 
......................” 

  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เมื่อได้ประการ ไว้โดยเปิดเผย 
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  แล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

  ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ คำสั่งอ่ืนใดของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  
ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน   

ข้อ 4  ในเทศบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใด   ซึ่ง

เป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
"การจัดการสิ่งปฏิกูล"  หมายความว่า กระบวนการดำเนินตั้งแต่การรองรับ การขน การ

บำบัดและการกำจัดสิ่งปฏิกูล 
 "โถส้วมแบบนั่งยอง" หมายความว่า โถส้วมที่ผู้ใช้จะต้องนั่งลงบนที่รองนั่งของโถส้วม 
 "ส้วม"  หมายความว่า ระบบรองรับสิ่งปฏิกูล รวมทั้งตัวเรือนสำหรับปิดบังขณะ ใช้งาน 
 "ส้วมสาธารณะ" หมายความว่า ส้วมที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนจัดไว้ให้บุคคลทั่วไปเข้า

ใช้บริการ หรือส้วมที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศกำหนดให้เป็นส้วมสาธารณะ 
 "ส้วมเคลื่อนที่" หมายความว่า ส้วมบนยานพาหนะทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ หมายความ

รวมถึงห้องส้วมบนแพ  
 "ส้วมชั่วคราว" หมายความว่า ส้วมที่ไม่ได้สร้างเป็นการถาวร รวมถึงส้วมประกอบ

สำเร็จรูป 

 "การขนสิ่งปฏิกูล" หมายความว่า การดำเนินการสูบสิ่งปฏิกูลจากถึงเก็บกักสิ่งปฏิกูลแก้ว
นำไปยังระบบบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลรวม 

 "ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล" หมายความว่าถึงหรือบ่อที่มีลักษณะที่มิดชิด น้ำซึมผ่านไม่ได้ เพ่ือใช้
เป็นที่รองรับสิ่งปฏิกูลจากส้วมก่อนขนไปบำบัดหรือกำจัดต่อไป 
 

 "การบำบัดสิ่งปฏิกูล" หมายความว่า การดำเนินการปรับปรุงหรือแปรสภาพ สิ่งปฏิกูลทั้งที่
สูบจากส้วมและสิ่งปฏิกูลจากระบบท่อ ให้ปราศจากพิษภัย จากการก่อให้เกิดโรค สภาพอันน่ารังเกียจและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 

 "การกำจัดสิ่งปฏิกูล" หมายความว่า การนำสิ่งปฏิกูลที่ผ่านการบำบัดแล้วดำเนินการ
จัดการตามความเหมาะสมหรือนำไปใช้ประโยชน์ 

 "ระบบบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่" หมายความว่า กระบวนการบำบัดหรือ
กำจัด สิ่งปฏิกูลจากอาคารเดี่ยว เช่นบ้านพักอาศัย  อาคารชุด โรงเรียน หรือ อาคารสถานที่ทำการ เป็นต้น  

 "ระบบบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลรวม" หมายความว่า กระบวนการบำบัดหรือกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลจากหลายอาคาร ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียรวมรับสิ่งปฏิกูลบำบัดด้วย 
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 "กากตะกอน" หมายความว่า ส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการบำบัดสิ่งปฏิกูล 
 "อาคาร" หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือ สิ่งที่สร้าง

ขึ้นอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 "ที่หรือทางสาธารณะ" หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
 "ราชการส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า เทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
 "เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง 
 "เจ้าพนักงานสาธารณสุข" หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่ งได้รับการแต่งตั้ งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ 5  การเก็บ  ขน  หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอให้เป็น
อำนาจของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง  เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการตามวรรคหนึ่ง
แทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลเทศบาลตำบลขามทะเลสอ   หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับ
ทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการก็ได ้

บทบัญญัติตามข้อนี้มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  แต่ให้
ผู้ดำเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บขนหรือกำจัดของเสียอันตรายดังกล่าว 
แจ้งการดำเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 6  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจประกาศกำหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ  ขน  หรือกำจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพ้ืนที่ที่เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  มอบให้บุคคลอ่ืนดำเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การ
อนุญาตให้บุคคลใดดำเนินกิจการโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริ การ ในเขต
อำนาจของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจำเป็น 

ข้อ 7  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน  หรือ
กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ หรือเขตพ้ืนที่ที่เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  มอบให้บุคคล
อ่ืนดำเนินการแทน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ตามอัตราที่กำหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้ 

ข้อ 8  ห้ามมิให้ผู้ใดทำการถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือ  ทาง
สาธารณะ  นอกจากในที่ที่เทศบาลตำบลขามทะเลสอจัดไว้ให้  หรือในที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ที่เทศบาล
ตำบลขามทะเลสอ จัดไว้ให้ 

  ข้อ 9 ในกรณีจัดการชุมนุม หรือการอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน ผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ใดในทำนอง
เดียวกันต้องจัดให้มีส้วม ส้วมสาธารณะ ส้วมเคลื่อนที่ หรือส้วมชั่วคราว ที่ถูกสุขลักษณะตามข้อ 11 สำหรับ
ให้บริการอย่างเพียงพอตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 
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  เพ่ือมิให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือเป็นแหล่งแพร่โรค ในกรณีการจัดการชุมนุมหรือการอ่ืนใดในทำนอง
เดียวกันตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้นแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจสอบความเรียบร้อยใน
การรื้อถอนและปรับสภาพพ้ืนที่ของสถานที่นั้นให้ต้องด้วยสุขลักษณะ 

  ข้อ 10 ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือสาธารภัยต่อสาธารณชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดให้มีส้วม
เคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะตามข้อ 11 สำหรับให้บริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ 

  ข้อ 11 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ยานพาหนะ หรือสถานที่ที่จัดให้บริการส้วมสาธารณะทั้ง
เอกชนและหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องดูแลพ้ืน ผนัง เพดาน โถส้วม โถปัสสาวะ ที่กดวาล์วเปิดน้ำของโถส้วมและโถปัสสาวะให้
สะอาดไม่มีกลิ่นเหม็น และต้องดูแลให้พร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ 

(2) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝาเปิดปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ หรือบริเวณใกล้เคียง 

(3) จัดให้มีสู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ 
(4) ต้องจัดให้มีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลที่มีสภาพดี ไม่ชำรุด ไม่แตก หรือรั่วซึม สามารถป้องกันสัตว์และ

แมลงพาหนำโรค เมื่อถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลเต็มหรือเลิกใช้งานต้องขนสิ่งปฏิกูลไปบำบัดและ 
กำจัดให้ได้มาตรฐานตามเทศบัญญัตินี้ 

 ข้อ 12 ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำเนินการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลซึ่งได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินกิจการ
รับทำการขนสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต้องดำเนินการขนสิ่ง
ปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะดังนี้ 

 (1)  จัดให้มียานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลแบะอุปกรณ์ท่ีจำเป็นตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ 13 และ มีจำนวน
เพียงพอกับการให้บริการ 

 (2)  ให้ดำเนินการสูบสิ่งปฏิกูลในช่วงเวลาที่เหมาะสม มีมาตรการป้องกันกลิ่นในขณะ ที่ทำการสูบ
สิ่งปฏิกูล  เพ่ือไม่ให้รบกวนอาคารสถานที่ใกล้เคียงจนเป็นเหตุรำคาญ 

 (3)  ให้ทำความสะอาดท่อสำหรับใช้สูบสิ่งปฏิกูลหลังจากสูบสิ่งปฏิกูลสำเร็จแล้ว โดยการสูบน้ำ
สะอาดจากถัง  เพ่ือล้างภายในท่อหรือสายสูบ และทำความสะอาดท่อหรือสายสูบด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วย
น้ำยาฆ่าเชื้อ 

 (4)  กรณีท่ีมีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราดให้ทำลายด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำ 
 (5)  ผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่สูบและขนสิ่งปฏิกูลต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีและผ่านการ

ฝึกอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด 
 (6)  จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูล 

รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนเครื่องมือสำหรับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นไว้ประจำยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลด้วย 

 (7)  ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อคลุม ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเปื้อนผ้าปิดปาก 
ปิดจมูก และรองเท้า พ้ืนยางหุ้มแข้ง และต้องทำความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเปื้อน และรองเท้า
พ้ืนยางหุ้มแข้ง ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 
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 (8)  ห้ามนำยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลไปใช้กิจการอื่น และห้ามนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในที่สาธารณะหรือ
ที่อ่ืนใดนอกจากสถานที่ที่ได้แจ้งไว้กับราชการส่วนท้องถิ่น 

 (9)  ต้องทำความสะอาดยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลหลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนสิ่งปฏิกูลอย่างน้อย
วันละ 1 ครั้ง และน้ำเสียที่เกิดจากการล้างต้องเข้าสู่ระบบบำบัดหรือกำจัดน้ำเสียหรือบ่อซึมโดยบ่อซึมต้องอยู่ห่าง
จากแม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำธรรมชาติไม่น้อยกว่า 30 เมตร 

 (10)  ต้องจัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลที่เป็นสถานที่เฉพาะมีขนาดกว้างขวาง
เพียงพอ 

 ข้อ 13 ยานพาหนะสำหรับขนสิ่งปฏิกูลต้องมีลักษณะดังนี้ 
 (1)  ถึงที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลมีฝาเปิดปิดอยู่ด้านบน โดยสามารถปิดได้มิดชิด ไม่รั่วซึมและป้องกัน

กลิ่นและสัตว์แมลงนำโรคได้ 
 (2)  ท่อหรือสายที่ใช้สูบสิ่งปฏิกูลต้องไม่รั่วซึม 
 (3)  มีปั๊มสูบสิ่งปฏิกูลที่สามารถสูบตะกอนหนักได้ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และมีมาตรวัด  สิ่ง

ปฏิกูลด้วย 

 (4)  มีช่องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดประจำยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล เช่น ถังใส่น้ำ ไม้กวาด 
น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น 

 (5) บนตัวถังท่ีใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่า “ใช้เฉพาะขนสิ่ง
ปฏิกูล” 

 กรณีบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ขนสิ่งปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของ
ราชการส่วนท้องถิ่น ให้บุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่
ภายนอกตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะ    ขนสิ่งปฏิกูลในบริเวณท่ี
บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

 กรณีบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ดำเนินการรับทำการขนสิ่งปฏิกูลโยทำ
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิกค่าบริการ ให้บุคคลนั้นแสดงรหัสหรือหมายเลขทะเบียน
ใบอนุญาต รวมทั้งแสดงแผ่นป้ายขนดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือ
ชื่อเจ้าของกิจการไว้ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวถึงที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้
ชัดเจน โดยขนาดตัวอักษรต้องสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร 

 ข้อ 14 ต้องมีมาตรการควบคุม กำกับดูแลการขนสิ่งปฏิกูล โดยการกำหนดเส้นทางที่แน่นอน เพ่ือ
ป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะหรือที่อ่ืนใดนอกจากสถานที่ที่ได้แจ้งไว้กับราชการส่วนท้องถิ่น  

 ข้อ 15 ระบบบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและ
วิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด ทั้งนี้ ตาม ประเภท ขนาด 
และระยะเวลาในการสูบตะกอนจากระบบบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน และวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศกำหนด 

 ข้อ 16 ระบบบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลรวม ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและวิธีการที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด ทั้งนี้  ตามประเภท ขนาด และ
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ระยะเวลาในการสูบตะกอนจากระบบบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกำหนด 

 ข้อ 17 ผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่สูบและขนสิ่งปฏิกูลต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี และผ่าน
การฝึกอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลตามหลักสูตรที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด หรือหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

 ข้อ 18 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานบำบัดหรือกำจัด 
สิ่งปฏิกูล รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ตลอดจน เครื่องมือสำหรับ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่บำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลด้วย 

 ข้อ 19 ผู้ปฏิบัติงานบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อคลุม ถุงมือยางหนา ผ้ายาง กันเปื้อน ผ้า
ปิดปากปิดจมูก และรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง และต้องทำความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเปื้อนและ
รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 

 ข้อ 20 การบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่ว่าจะใช้วิธีการใด การนำน้ำทิ้งและกากตะกอน ที่ผ่านการ
บำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว ไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรหรือก่อนนำออกจากระบบ น้ำทิ้งและกากตะกอนต้อง
ได้มาตรฐานปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล ดังนี้ ทั้งนี้ น้ำทิ้งที่ปล่อยออก  สู่สิ่งแวดล้อมต้องได้มาตรฐาน
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องด้วย 

ประเภท ไข่หนอนพยาธิ 
จำนวน/กรัม 

หรือลิตร 

แบคทีเรียอีโคไล 
(Escherichia coli Bacteria) 

1. กากตะกอน < 1 < 103 

2. น้ำทิ้ง < 1 < 103 

 
 ข้อ 21 ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดย

ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 22  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ  มูลฝอย
โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  จะต้องยื่น
คำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(1)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(2)  สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(3)  อื่นๆ  ตามที่เทศบาลตำบลขามทะเลสอประกาศกำหนด 

  ข้อ 23 เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์  ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความ ไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และ
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขอ
อนุญาต ก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้   
รับคำขอ 
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  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้คำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้ 

  ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่ง  ไม่อนุญาต
ได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้
ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

  ข้อ 24 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ 

  ข้อ 25 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และ
ให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
  การขอต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

  ข้อ 26 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหนับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาต สิ้นอายุสำหรับ
กรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด 
ให้ชำระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิก
การดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  ค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน   เกิน
กว่าสองครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจำนวน 

  ข้อ 27 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 

  ข้อ 28 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้ จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

  ข้อ 29 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย      
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

  ข้อ 30 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
คำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือ ชำรุด ตามแบบที่
กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
  (1)ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
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  (2)ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระท่ีสำคัญ ให้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำ
ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  ข้อ 31 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ
สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

  ข้อ 32 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่า  ผู้รับใบอนุญาต 
  (1)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (2)  ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  (3)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ
สุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน 

  ข้อ 33 คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาต ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง  แล้วแต่กรณี 

  ข้อ 34 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

  ข้อ 35 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นในเรื่องใดหรือทุก
เรื่องก็ได ้

  ข้อ 36 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ 37  ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการก่อนวันใช้เทศบัญญัตินี้  ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ตามเทศบัญญัตินี้  และให้ดำเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ 

ข้อ 38  ให้นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ  รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  และให้มี
อำนาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

  ประกาศ ณ วันที่ ………………………………      

       ลงชื่อ..................................... 
                    (นายมาโนช  มะลิขาว) 
       นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ 

 เห็นชอบ 
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(ลงชื่อ) .............................................. 
     (……………………...................……) 
 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายเทศบัญญัติตำบลขามทะเลสอ 

เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกลู  พ.ศ. ........ 
 

ที ่ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/หน่วย) 
1 
 

อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
 1. ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 
    คิดในอัตรา 
    (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร 
    เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร) 
    ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล  ครั้งหนึ่ง ๆ  
2.  ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ  คิดในอัตรา 
     (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่ง 
     ลูกบาศก์เมตร เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 
     1  ลูกบาศก์เมตร) 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
1. ใบอนุญาตดำเนินกิจการตามข้อ  13  โดยทำเป็นธุรกิจ  หรือ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย 
          1.1 รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป 
           
2. ใบแทนใบอนุญาต 
 

 
ลูกบาศก์เมตรละ  150  บาท 
 
                       
 
 
ลูกบาศก์เมตรละ 600  บาท 
 
 
 
 
 
 
ฉบับละ    5,000  บาท 
 
ฉบับละ    1,000  บาท 
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แบบ สม.1 
แบบคำขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ............................................................. 
คำขอเลขที่ .............../ .................             เขียนที่ …………………………………..………..                      
                             วันที่ …....….เดือน ……………….……..พ.ศ. ….…...… 

1. ข้าพเจ้า …………………………..….…...………...…......….อาย ุ……......... ปี สัญชาติ ….…………… 
โดย ........................................................................................... ........................ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม ...........................................................................................ที่อยู่เลขท่ี  …….…………. หมู่ที่ …….…...... 
ตรอก/ซอย …………….……..……………. ถนน ……………….…...…………..แขวง/ตำบล ……………...….......…………..…. เขต/
อำเภอ ……………..……… จังหวัด ………….……..……… หมายเลขโทรศัพท์ผู้ขอนุญาต …….……..………….……..  
หมายเลขบัตรประชาชนผู้ขออนุญาต.............................. .................................................................................. 

2. พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
(   ) สำเนาบัตรประจำตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(   ) สำเนาทะเบียนบ้าน 
(   ) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบ 
      การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จำเป็น 
(   ) ใบมอบอำนาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอำนาจ) 
(   ) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
(   ) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 
(   ) เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ีราชการท้องถิ่นประกาศกำหนด  คือ 
 1. ................................................................................  
 2. ................................................................................ 

 

  ขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ขออนุญาต 
(.................................................) 
 

หมายเหตุ 
 1. ข้อความใดไม่ใช้ ให้ขีดฆ่า 
 2. ใส่เครื่องหมาย / ในช่องที่ต้องการ 
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ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับคำขอรับใบอนุญาต 

เลขที่ ............................ ได้รับเรื่องเม่ือวันที่ ................. เดือน ...................................... พ.ศ. ...................... 

ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน (   )  ครบ 
    (   )  ไม่ครบ  คือ 
     1. ........................................................................... 
     2. ...........................................................................  
     3. ...........................................................................  

(ลงชื่อ) .......................................................... 
(....................................................)  

ตำแหน่ง .......................................................  
 

************************************************************************************************** 
 

ส่วนของผู้รับใบอนุญาต 
ใบรับคำขอรับใบอนุญาต 

เลขที่ .................................. ได้รับเรื่องเม่ือวันที่ ................. เดือน .............................. พ.ศ.  ...................... 

ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน (   )  ครบ 
    (   )  ไม่ครบ  คือ 
     1. ...........................................................................  
     2. ...........................................................................  
     3. ........................................................................... 

ดั งนั้ น   กรุณ านำเอกสารหลั กฐานที่ ยั งไม่ ครบทั้ งหมดมายื่ นต่ อ เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ น
ภายใน .................. วัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 
 
 

(ลงชื่อ) .......................................................... 
(....................................................)  

ตำแหน่ง .......................................................  
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แบบ สม.2 
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ………………………………………………………….. 
คำขอเลขที่ .............../ .................             เขียนที่ ……………………….…………..……….. 

วันที่ …....….เดือน ……………….……..พ.ศ. ……...… 

1. ข้าพเจ้า …………………………..….…...….……….อายุ ……............... ปี สัญชาติ ….……….....…… 
โดย ...................................................................................... ............................. ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม ...........................................................................................ที่อยู่เลขท่ี  …….…………. หมู่ที่ …….…...... 
ตรอก/ซอย …………….……..……………. ถนน ……………….…...…………..แขวง/ตำบล ……………...….......…………..…. เขต/
อำเภอ ……………..……… จังหวัด ………….……..……… หมายเลขโทรศัพท์ผู้ขออนุญาต …….……............………  
หมายเลขบัตรประชาชนผู้ขออนุญาต................................................................................................ ................ 

2. พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
(   ) สำเนาบัตรประจำตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(   ) สำเนาทะเบียนบ้าน 
(   ) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการ

ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จำเป็น 
(   ) ใบมอบอำนาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอำนาจ) 
(   ) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
(   ) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 
(   ) เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ีราชการท้องถิ่นประกาศกำหนด  คือ 
 1. ................................................................................ 
 2. ................................................................................  

  ขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ขออนุญาต 
(.................................................) 

 
 
หมายเหตุ 
 1. ข้อความใดไม่ใช้ ให้ขีดฆ่า 
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 2. ใส่เครื่องหมาย / ในช่องที่ต้องการ 
 
 
 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับคำขอต่ออายุใบอนุญาต 

เลขที่ .................................... ได้รบัเรื่องเม่ือวันท่ี ................. เดือน .............................. พ.ศ. ........................... 

ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน (   )  ครบ 
    (   )  ไม่ครบ  คือ 
     1. ........................................................................... 
     2. ...........................................................................  
     3. ...........................................................................  
 
 

(ลงชื่อ) ..........................................................  
(....................................................)  

ตำแหน่ง .......................................................  
 

************************************************************************************************** 
 

ส่วนของผู้รับใบอนุญาต 
ใบรับคำขอต่ออายุใบอนุญาต 

เลขที่ ............................. ได้รับเรื่องเม่ือวันที่ ................. เดือน ...................................... พ .ศ. ...................... 

ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน (   )  ครบ 
    (   )  ไม่ครบ  คือ 
     1. ...........................................................................  
     2. ........................................................................... 

 
และขอเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 

พ.ศ. 2562 สามวาระรวดเดียว  ตามระเบียบ ข้อ 45 
 
นายอำนาจ  สุริยา   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
       
ที่ประชุม                   ไม่มี      
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นายอำนาจ  สุริยา            ถ้าไม่มี  ผมขอถามมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาญัตติเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ         เทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2562 เป็นสามวาระรวดเดียว  
        ขอให้ยกมือ   
 
มติที่ประชุม      สภามีมติเห็นชอบพิจารณาเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  เรื่อง การจัดการสิ่ง

ปฏิกูล พ.ศ. 2562 เป็นสามวาระรวดเดียว  จำนวน10 เสียง 
     
นายอำนาจ  สุริยา     เมื่อสภาฯ  มีมติให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง 
ประธานสภาฯ          เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2562 เป็นสามวาระรวดเดียวต่อไปเป็นการพิจารณา 

                 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการฯ   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
 
มติที่ประชุม      ไม่มี 
 
นายอำนาจ  สุริยา     ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการ 
ประธานสภาฯ       ขอให้ยกมือ 
 
มติที่ประชุม      มีมติเห็นชอบให้รับหลักการ 10 เสียง 
 
นายอำนาจ  สุริยา     เมื่อที่ประชุมรับหลักการวาระที่ 1 แล้ว  ลำดับต่อไป  จะเป็นการพิจารณา 
ประธานสภาฯ            ในวาระท่ี 2 ซึ่งในการพิจารณาวาระท่ี 2 นี้ ให้ที่ประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติ 
                             เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ถ้ามีให้เสนอ 
                             แปรญัตติด้วยวาจาได้ ตามระเบียบข้อ 49  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ  เสนอคำแปรญัตติได้ 
 
มติที่ประชุม      ไม่มี 
 
นายอำนาจ  สุริยา     ถ้าไม่มีการแปรญัตติ จะขอมติที่ประชุม ผู้ใดเห็นสมควรให้ร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ           เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2562 ผ่านวาระท่ี 2 

        ขอให้ยกมือ 
 
มติที่ประชุม      มติเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 

         พ.ศ. 2562 ผ่านวาระที่ 2 จำนวน 10 เสียง 
 
นายอำนาจ  สุริยา      เมื่อผ่านวาระท่ี 2  แล้ว ลำดับต่อไป ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่าง 
ประธานสภาฯ            เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2562 ในวาระท่ี 3 

        โดยในวาระท่ี 3 ตามระเบียบ ข้อ 52 จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา จะได้ลงมติ 
        ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุ อันควร  ดังนั้น ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภา ลงมติ 
        ว่า จะตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล   
        พ.ศ. 2562 หรือไม่ ท่านใด เห็นชอบ  ขอให้ยกมือ 
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มติที่ประชุม       เห็นชอบให้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 
        พ.ศ. 2562 ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ จำนวน 10 เสียง 

 
 

5.6 เรื่อง ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมตู้น้ำดื่ม
หยอดเหรียญ   พ.ศ. 2562  

   

นายอำนาจ  สุริยา            ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5.6 เรื่องญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ  เรื่อง  การควบคุมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญพ.ศ. 2562 ขอเชิญ คณะผู้บริหารชี้แจงให้ที่ 
                               ประชุมทราบ  
 

นายมาโนช  มะลิขาว   เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกทุกท่าน  ด้วยเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ         ขามทะเลสอ  ขอปรับปรุงเทศบัญญัติ ฯ เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและสามารถใช้งานได้ตาม 

สภาพความเป็นจริง จึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำร่าง เทศบัญญัติ เรื่อง  ควบคุมแผงลอย   
พ.ศ. 2562 เพ่ือเสนอ  ต่อสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ เพ่ือควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับควบคุมตู้น้ำดื่มหยอด
เหรียญให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดังรายละเอียด 

 

-ร่าง- 
บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
เรื่อง  การควบคุมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ  พ.ศ.  ..................... 

------------------------------------       
หลักการ 

 
 

  เพ่ือให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ว่าด้วยการควบคุมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ 
ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 

เหตุผล 

 
 

  ด้วยปัจจุบันน้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่ม ได้รับความนิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย กระทรวงสาธารณสุขใน
ฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบ จึงได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานน้ำบริโภคจากตู้น้ำเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๒) พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง น้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๖๑) พ.ศ.๒๕๒๔ เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุ  ที่ปิดสนิท ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๓๕) พ.ศ.๒๕๓๔ เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท(ฉบับที่๒) ตลอดจน
คณะกรรมการสาธารณสุขที่ได้มีคำแนะนำ เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ  ตู้น้ำหยอดเหรียญ พ.ศ.
๒๕๕๓ เพื่อให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการออกข้อบังคับของท้องถิ่น 

  เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  เห็นเป็นการจำเป็นที่ต้องออกเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุม  ตู้น้ำดื่ม
หยอดเหรียญอัตโนมัติ  พ.ศ............ เพ่ือให้เกิดความคุ้มครองผู้บริโภค เพราะกิจการน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ 
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ.๒๕๕๓)อีกทั้งกิจการน้ำดื่ม
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หยอดเหรียญอัตโนมัติ เป็นกิจการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม  ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วย จึงเห็นควรตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นเพ่ือ   ใช้บังคับภายในพ้ืนที่เทศบาลตำบล
ขามทะเลสอ ต่อไป 
 

 
-ร่าง- 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
เรื่อง  การควบคุมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ   พ.ศ. .................... 

........................................................... 

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ   ว่าด้วยการควบคุมตู้น้ำหยอด
เหรียญอัตโนมัติ  จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมโดย
มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐  ประกอบกับมาตรา ๔ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ 
มาตรา ๕๔  มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓  และ
มาตรา ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลขามทะเลสอโดยได้รับความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลขาม
ทะเลสอและผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  เรื่อง  การควบคุมตู้  น้ำดื่ม
หยอดเหรียญ  พ.ศ. ...................” 

ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศ ไว้ โดย
เปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ แล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ คำสั่งอ่ืนใดของเทศบาลตำบล
ขามทะเลสอ  ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

  ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
  “เจ้าพนักงานทอ้งถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  “ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า พนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ “กิจการตู้น้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติ” หมายถึง สถานที่ที่ทำการผลิตน้ำบริโภค
บรรจุขวดหรือใส่ภาชนะต่างๆ โดยมีการจ่ายเงินเป็นค่าบริโภค ณ สถานที่ผลิตน้ำ 

 ข้อ 5 ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ เป็นกิจการที่ต้อง
ควบคุมในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
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  ข้อ 6 ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการตามประเภทที่ระบุไว้ในข้อ 5 ในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วย
สุขลักษณะที่กำหนดไว้ในหมวด ๒ แห่งเทศบัญญัตนิี้ 
  ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข โดยเฉพาะให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติ เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเป็นการเพ่ิมเติมจากที่กำหนด
ไว้ในหมวด ๒ แห่งเทศบัญญัตนิี้ 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ 

  ข้อ 7 การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ในสถานที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ทำให้น้ำดื่มเกิดการปนเปื้อนได้
ง่ายและต้องไม่อยู่ในที่หรือทางสาธารณะ โดยต้องอยู่ห่างไกลจากที่มีฝุ่นมาก แหล่งระบายน้ำเสียและแหล่งขยะมูล
ฝอย และต้องเป็นสถานที่ที่ไม่มีแหล่งแมลงและสัตว์พาหนะนำโรค ทั้งนี้ บริเวณพ้ืนที่ตั้งตู้ต้องไม่เฉอะแฉะและ
สกปรก มีการระบายน้ำที่ถูกสุขลักษณะ  โดยการติดตั้งตู้ต้องยกระดับสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร และต้อง
จัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสมสำหรับวางภาชนะบรรจุน้ำ 

 (2)  คุณลักษณะตู้น้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติและอุปกรณ์ ต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย    ต่อ
สุขภาพโดยตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติจะต้องมีความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและไม่รั่วซึมรวมทั้งสามารถทำความ
สะอาดและเคลื่อนย้ายได้ง่าย ในส่วนอุปกรณ์หัวจ่ายน้ำและส่วนที่สัมผัสน้ำต้องทำจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั้นและ
หัวจ่ายน้ำต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร นอกจากนี้ ต้องติดฉลากแสดงข้อแนะนำ คำเตือน และรหัส
ประจำตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติแต่ละตู้ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทีเ่ทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประกาศกำหนด 

 (3)  แหล่งน้ำที่นำมาใช้ต้องมีคุณภาพดี เช่น น้ำประปา น้ำจากบ่อบาดาล ในกรณีที่ผู้ประกอบ
กิจการผลิตน้ำเพื่อใช้ในการประกอบกิจการเอง ต้องมีระบบการตรวจสอบ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่
ผลิตให้มีคุณภาพดี ทั้งนี้ ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามความจำเป็นของคุณภาพแหล่งน้ำ เพ่ือให้ได้น้ำบริโภคที่มี
คุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัยในการบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิท 

 

 (4)  การควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ำบริโภค ต้องมีการเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี และมีการ
เก็บตัวอย่างน้ำเพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรีย โดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่ายในภาคสนาม อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อ
เดือน 

 (5)  การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด ต้องมีการทำความสะอาดสถานที่และบริเวณท่ีตั้งของ
ตู้น้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นประจำ มีการทำความสะอาดพ้ืนผิวตู้ ช่องระบายน้ำและหัวจ่ายน้ำเป็นประจำ รวมทั้ง
ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำภายในตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อเดือน ตลอดจนล้างทำความ
สะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลา ตามข้อแนะนำของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดหรือก่อนหน้านั้นหากพบผลการ
ตรวจผิดปกติเกินมาตรฐาน 

 (6)  การบันทึกและการรายงาน ต้องจัดทำระบบข้อมูลและการรายงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
บันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำและการดูแลบำรุงรักษาตามตารางแผนการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ มี
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การรวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน้ำ
บริโภคได้มาตรฐานหรือปรับปรุงต่อผู้บริโภคอย่างเปิดเผยเป็นประจำวัน 

 
 
 
 

 

หมวด ๓ 
ใบอนุญาต 

  ข้อ 8 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกำหนด 

  ข้อ 9  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ จะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะที่กำหนดไว้ในหมวด ๒ แห่งเทศบัญญัตนิี้ 

  ข้อ ๑0  เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาต หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และ
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขอ
อนุญาต ก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำ
ขอ 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน เทศ
บัญญัตนิี้ 

  ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่ง  ไม่อนุญาต
ได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๑1  ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าสละสิทธิ์  
ใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติที่ออกตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีอายุหนึ่งปี    นับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจของเทศบาลตำบลขามทะเลสอเท่านั้น 

  ข้อ ๑2 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด 
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  ข้อ ๑3 ผู้ได้รับอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราค่าธรรมเนียม ที่กำหนด
ไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุสำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาต
จะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินการไว้ จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจำนวน 

  ข้อ ๑4 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตำบล      
ขามทะเลสอ 

  ข้อ ๑5 ผู้ได้รับอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย        
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจกา 

  ข้อ ๑6 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
คำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด ตามแบบที่
กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตนิี้ 

  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

 (2)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต    
นำใบอนุญาตเดิมที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  ข้อ ๑7 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติตามเทศบัญญัตินี้ไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือคำสั่งของ         เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่
กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบ
กิจการดังกล่าว แก้ไข หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้และถ้าผู้ประกอบกิจการไม่แก้ไข หรือถ้าการประกอบกิจการจะ
ก่อให้เกิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่ง
ให้ผู้นั้นหยุดดำเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าผู้ประกอบกิจการจะแก้ไข หรือปรับปรุงให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามความในหมวด ๒ แห่งเทศบัญญัตินี้ 
  คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง          
ไว้ตามสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่กรณีที่มีคำสั่งให้หยุดดำเนินกิจการทันที และต้องทำเป็นหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ประกอบกิจการไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่
เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้ประกอบกิจการ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบคำสั่งแล้ว 
ตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึงหรือวันปิดคำสั่งแล้วแต่กรณี 



51 

 
 

  ข้อ ๑8 ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกหรือมีการกระทำใดๆที่ฝ่าฝืนต่อ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๑๕๕๐ 
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ หรือเทศบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่ต่อไป โดยไม่ชักช้า 
  ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า เหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวม ซึ่ง
สมควรต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจออกคำสั่งให้ 
ผู้กระทำการไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไข หรือระงับเหตุนั้น หรือดำเนินการใดๆ เพ่ือแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้
ตามสมควร แล้วแจ้งให้พนักงานท้องถิ่นทราบ 

  ข้อ 19 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติที่กำหนดใน
เทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕6๐ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่อง
ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ
สั่งพักใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

  ข้อ ๒0 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
 (1)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
 (2)  ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
 (3)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕6๐ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติตามเทศบัญญัตินี้ และการ
ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน 

  ข้อ ๒1 คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักงานของผู้รับใบอนุญาตและให้
ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี 

  ข้อ ๒2 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอด
เหรียญอัตโนมัติที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

  ข้อ ๒3 อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก
พนักงานท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕6๐ 
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หมวด ๔ 
บทกำหนดโทษ 

  ข้อ ๒4 ผู้ ใดฝ่าฝืน เทศบัญญัตินี้  ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ ง มีความผิดตามมาตรา ๗๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕6๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

  ข้อ ๒5 ผู้ ใดฝ่าฝืน เทศบัญญัตินี้  ตามข้อ ๗ วรรคสอง มีความผิดตามมาตรา ๗๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕6๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองพันบาท 

  ข้อ ๒6 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ตามข้อ ๘ มีความผิดมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕6๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

  ข้อ ๒7 ผู้ ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติ  ตามข้อ ๑๖ หรือข้อ ๑๗ มีความผิดตามมาตรา ๘๓ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕6๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าร้อยบาท 

  ข้อ ๒8 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดำเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ ๒๐  มีความผิด
ตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.๒๕6๐      
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจำทั้งปรับและปรับอีกไม่เกินวันละห้าร้อย
บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 

  ข้อ 29  การเปรียบเทียบคดีให้เป็นไปตามมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕6๐ (บทเฉพาะกาล) 

  ข้อ ๓0 ให้กิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติที่มีอยู่หรือจัดตั้งกิจการข้ึนก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐ แห่งเทศบัญญัตินี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

   ประกาศ ณ วันที่ ………………………………  
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       ลงชื่อ..................................... 
                    (นายมาโนช  มะลิขาว) 
       นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ 
 

 เห็นชอบ 
 
(ลงชื่อ) .............................................. 
        (……………………...................……) 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
เรื่อง  การควบคุมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ   พ.ศ.......... 

 
ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ตู้ละ ๒๐๐ บาท จุดหนึ่งตั้งได้ไม่เกิน ๕ ตู้ (ไม่ว่าเจ้าของรายเดียว หรือหลาย

รายรวมกัน) 
............................................................ 

 
แบบคำร้องขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต 

ประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ 
 

เลขที.่..................../........................                                                เขียนที่..................... ...................... 
          วันที่................เดือน.....................พ.ศ......................... 
เรียน  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว).................................................................................................... . 
    เป็นบุคคลธรรมดา อายุ....................ปี  สัญชาติ............................................................... 
เลขหมายประจำตัวประชาชนเลขท่ี  เลขที่................................... 
หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.....................ถนน......................ตำบล/แขวง....................อำเภอ............ ................. 
เขต....................จังหวัด............................โทรศัพท์...................................โทรสาร...... ......................................... 
    เป็นนิติบุคคลประเภท..........................................จดทะเบียนเมื่อ....................................  
มีสำนักงานอยู่เลขท่ี..................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.........................ถนน.............................................. 
ตำบล/แขวง..............................อำเภอ/เขต.........................จังหวัด............................โทรศัพท์......... .................. 
โทรสาร......................................โดยผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้ 
  ๑.(นาย,นาง,นางสาว)......................................................อยูบ่้านเลขท่ี................หมู่ที่.............  
ตรอก/ซอย.........................ถนน........................ตำบล/แขวง..............................อำเภอ/เขต............................... 
จังหวัด.......................................โทรศัพท์..........................................โทรสาร....................... ................................ 
  ขอยื่นคำร้องขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ อัตรา
ค่าธรรมเนียม..........................บาท  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 
 ๑.ชื่อสถานประกอบการการ....................................................................................................... ............ 
 ๒.สถานที่ตั้งเลขที่..............หมู่ที่...........ตำบล....................อำเภอ.....................จังหวัด..........................  
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 ๓.พ้ืนที่ประกอบการ..................................ตารางเมตร กำลังเครื่องจักร.........................แรงม้า  จำนวน
คนงาน............................คน 
 ๔.ผู้จัดการสถานประกอบการ...................................อายุ....................ปี  สัญชาติ............................... ... 
อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่..............ตำบล...........................อำเภอ................. .........จังหวดั.............................. 
โทรศัพท์..............................................โทรสาร.......................................  
พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร หลักฐานต่างๆ มาด้วยดังนี้ 
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ จำนวน ๑ ฉบับ 
  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ จำนวน ๑ ฉบับ 
  หลักฐานอื่น ๆ เกี่ยวข้อง คือ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคทางด้านกายภาพ เคมีและ 
                แบคทีเรีย,แผนผังแสดงสถานที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ และ 

 ขอรับรองว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ เทศบัญญัติ/ข้อบังคับ เงื่อนไข ตลอดจน 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกประการ 

  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในคำร้องขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต นี้เป็นความจริงทุก
ประการ 

 
             ลงชื่อ..........................................................ผู้ขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต 

                                    (.........................................................) 
 

และขอเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ    
พ.ศ. 2562 สามวาระรวดเดียว  ตามระเบียบ ข้อ 45 
 
นายอำนาจ  สุริยา   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
       
ที่ประชุม                      ไม่มี 
 
นายอำนาจ  สุริยา           ถ้าไม่มี  ผมขอถามมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาญัตติเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ       เทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การควบคุมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.  2562 เป็นสามวาระ 
                        รวดเดียว ขอให้ยกมือ   
 
มติที่ประชุม  สภามีมติเห็นชอบพิจารณาเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  เรื่อง การควบคุมตู้น้ำ 
                        ดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.  2562 เป็นสามวาระรวดเดียว จำนวน10 เสียง 
      
นายอำนาจ  สุริยา     เมื่อสภาฯ  มีมติให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  
ประธานสภาฯ       เรื่อง  การควบคุมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ  พ.ศ. 2562 เป็นสามวาระรวดเดียวต่อไป เป็น 
      การพิจารณาวาระที่ 1  ขั้นรับหลักการฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
 



55 

 
 

มติที่ประชุม      ไม่มี 
 
นายอำนาจ  สุริยา     ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการ ขอให้ยกมือ 
ประธานสภาฯ   
 
มติที่ประชุม       ไม่มี 
 
 
 
นายอำนาจ  สุริยา      เมื่อที่ประชุมรับหลักการวาระท่ี 1 แล้ว  ลำดับต่อไป   จะเป็นการพิจารณา 
ประธานสภาฯ            ในวาระท่ี 2 ซึ่งในการพิจารณาวาระท่ี 2 นี้ ให้ที่ประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติ 
                            เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ถ้ามีให้เสนอ 
                            แปรญัตติด้วยวาจาได้ ตามระเบียบข้อ 49  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ  เสนอคำแปรญัตติได้ 
 

มติที่ประชุม       มีมติเห็นชอบให้รับหลักการ 10 เสียง 
 

นายอำนาจ  สุริยา      ถ้าไม่มีการแปรญัตติ จะขอมติที่ประชุม ผู้ใดเห็นสมควรให้ร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ           เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  เรื่อง การควบคุมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2562 
                            ผ่านวาระท่ี 2 ขอให้ยกมือ 
 

มติที่ประชุม   มติเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การควบคุมตู้น้ำ 
       ดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2562 ผ่านวาระท่ี 2 จำนวน 10 เสียง 

 
 

นายอำนาจ  สุริยา           เมื่อผ่านวาระท่ี 2  แล้ว   ลำดับต่อไป   ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่าง 
ประธานสภาฯ           เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง  การควบคุมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2562  
                             ในวาระท่ี 3 โดยในวาระท่ี 3 ตามระเบียบ ข้อ 52 จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม 
                             สภา จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหต อันควร  ดังนั้น ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ 

        ประชุมสภา ลงมติว่า จะตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การควบคุมตู ้
        น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2562 หรือไม่ ท่านใด เห็นชอบ ขอให้ยกมือ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การควบคุมตูน้้ำดื่ม 
                             หยอดเหรียญ พ.ศ. 2562 ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอจำนวน 10 เสียง 
 
 

5.7 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ขอจ่ายขาดเงิน
สะสม ประจำปีงบประมาณ 2561 

 

นายอำนาจ สุริยา  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5 .7 เรื่อง ญั ตติขออนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
ประธานสภาฯ              รายละเอียดโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561 ขอเชิญฝ่าย 
   บริหารชี้แจง  
 

นายมาโนช  มะลิขาว  ด้วยคณะผู้บริหารขอเสนอญัตติ  เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
นายกเทศมนตรี รายละเอียดโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2561 รายละเอียดดังนี้  
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     ข้อความเดิม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าและถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
(งบจ่ายขาดเงินสะสมปี 2561) 

        1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยบูรพา บ้านพวงพยอม หมู่ที่7  
             ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร พร้อมรื้อท่อระบายน้ำ และวาง
ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จำนวน 2 บ่อ และวางท่อขนาด Ø 0.80 เมตรจำนวน  
30 ท่อน งบประมาณ 400,000 บาท 
        2. โครงการก่อสร้างทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางหลวงชนบทสาย
บ้านโนน-ขามทะเลสอ ซอยประทุมทิพย์ บ้านหนองคู หมู่ 2  
             ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 136 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ  
            งบประมาณ 150,000 บาท 
 3. โครงการก่อสร้างทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางหลวงชนบทสาย
บ้านโนน – ขามทะเลสอ ซอยสี่แยกพัฒนา บ้านหนองคู หมู่ที่ 2  
              ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 31.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 139.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ  
     งบประมาณ 150,000 บาท 
 4. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าฉิม           
บ้านสีจาน หมู่ที่ 3  
              ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 50.00 เมตร  
              งบประมาณ 150,000 บาท  
 5. โครงการก่อสร้างบ่อพัก ซอยศาลตาปู่ 2 บ้านหนองขุ่น หมูที่ 4  

           ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร  จำนวน 1 บ่อ งบประมาณ 45,000 บาท 
     รวมเป็นเงิน 895,000 บาท (-แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 
     ข้อความใหม่ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าและถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
(งบจ่ายขาดเงินสะสมปี 2561) 
1.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำทิ้ง พร้อม       
บ่อพักคสล. ซอยบูรพา บ้านพวงพยอม หมู่ที่7  
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ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 536 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
กำหนด) 

         งบประมาณ 400,000 บาท 
2.โครงการก่อสร้างถนนทางเชื่อม คสล.ระหว่างสาย อบจ.นม. 19303
ขาม ท ะ เล ส อ -บ้ าน โน น  กั บ ซ อย ป ระทุ ม ทิ พ ย์  บ้ าน ห น อ งคู                   
หมู่ที่ 2 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 136 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.       
ขนาด Ø 0.80 เมตร  จำนวน 14 ท่อน (ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด) 

       งบประมาณ 117,000 บาท 
3 . โครงการก่อสร้างถนนทางเชื่อม   คสล. ระหว่างสาย อบจ.นม. 
19303 ขามทะเลสอ-บ้านโนน กับซอยสี่แยกพัฒนา บ้านหนองคู      
หมู่ที่ 2 

ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 31.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 139.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ 
คสล.ขนาด Ø 0.80 เมตร  จำนวน 27 ท่อน (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
กำหนด)   งบประมาณ 150,000 บาท 
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าฉิม           
บ้านสีจาน หมู่ที่ 3  

ขนาดความกว้างภายใน 0.40 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
ความยาว รวมบ่อพัก คสล. (MH) ไม่น้อยกว่า 57.00 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลฯกำหนด)  งบประมาณ 110,000 บาท  
5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงบ่อพัก (MH) คสล.ซอยศาลตาปู่  2             
บ้านหนองขุ่น หมูที่ 4  

ขนาดท่อ คสล.เดิมØ 0.60 เมตร ขนาดบ่อพัก คสล. ความกว้าง
ภายนอก 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 
จำนวน 1 บ่อพัก (ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด)   

งบประมาณ 15,000 บาท 
     รวมเป็นเงิน 792,000 บาท (-เจ็ดแสนเก้าหม่ืนสองพันบาทถ้วน-) 

 คณะผู้บริหาร จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 29  จึงนำเรียนต่อที่ประชุม
สภาเทศบาล เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

นายอำนาจ  สุริยา  มีท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญ 
ประธานสภาฯ  
  

ที่ประชุม      ไม่มี 
 

นายอำนาจ สุริยา  เมื่อไม่มีท่านใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมแล้ว ก็ขอมติที่ประชุม หากท่านใด 
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ประธานสภาฯ  เห็นชอบที่จะให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 
  งบประมาณ 2561ดังรายละเอียดที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ขอให้ยกมือ   
   

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ขอจ่ายขาดเงิน 
                                สะสม ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 10 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี    
พ.ศ. ๒๕62 และการกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕63 

 

นายอำนาจ  สุริยา   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  
ประธานสภา ฯ   ประจำปี พ.ศ.2562 แต่ละสมัย จะเริ่มเมื่อใด  และแต่ละสมัย  จะมีกำหนดกี่วัน  

การกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วันขอ
เชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบ 

 

นางสาวรัฐฑิญากร ศุภกำเนิด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ (๒)  สำหรับเทศบาล  ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุม 

สมัยสามัญ  ประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้น มี กำหนด กี่วัน 
กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและกำหนดกี่วัน 
และตามข้อ ๒๑ วรรคสอง  เมื่อสภาเทศบาลมีมติแล้ว ประธานสภาเทศบาล  ทำ
เป็นประกาศสภาเทศบาล พร้อมทั้งปิดประกาศสภาเทศบาล ในที่เปิดเผย  ณ 
สำนักงานเทศบาลและตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๔ วรรคแรก กำหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สมัยสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัย
หนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายออกไปอีกจะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

นายอำนาจ  สุริยา           ขอเชิญท่านสมาชิกกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลประจำปีพ.ศ.๒๕62 
ประธานสภา ฯ            เราจะกำหนดวันเหมือนเดิมหรือไม่ ขอให้เลขานุการสภาฯ แจ้งกำหนดวันประชุม 

ของปีที่แล้ว  
 
    

นางสาวรัฐฑิญากร  ศุภกำเนิด  ในปี ๒๕61  สภาฯ มีมติเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสามัญดังนี้ 
เลขานุการสภาฯ     สมัยแรก ของปี ๒๕62  คือ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕62 ถึงวันที่  

๒ มนีาคม ๒๕62 
สมัยที่ ๒  ระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม ๒๕61 
สมัยที่ ๓  ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม-10 สิงหาคม ๒๕61 
สมัยที่ ๔  ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน ๒๕61 
 

 

นายอำนาจ  สุริยา   สมาชิกทุกท่านเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสภาตามวันเวลาเดิมหรือ
ประธานสภาฯ              มีข้อเสนอ อย่างไรครับ  ขอผู้เสนอ 1 ท่าน และผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
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นายเฉลิม  บูรณะโภคา   ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอให้กำหนดสมัยประชุมตามวัน 
สมาชิกสภาฯ   เวลาเดิมเมื่อครั้งที่กำหนดในปีที่แล้วครับ 
 
นายสอน อยู่ยัง    ผมขอรับรองตามเสนอครับ 
สมาชิกสภาฯ 
 
นายอุทัย รัตนารักษ์   ผมขอรับรองตามเสนอครับ 
สมาชิกสภาฯ 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบให้สภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอกำหนดสมัยประชุมสามัญ  
ประจำปี ๒๕62  ดังนี้ 

(๑) กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕62  
ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕62  
สมัยที่ ๒  ระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม ๒๕62 
สมัยที่ ๓  ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม-10 สิงหาคม ๒๕62 
สมัยที่ ๔  ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน ๒๕62 
 

(๒) กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕63  
                ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕63  

 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

 
นายอำนาจ  สุริยา    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอ่ืน ๆ  มีสมาชิกท่านใด  มีข้อราชการ 
ประธานสภา ฯ   หรือมีเรื่องที่จะปรึกษาหารือ  หรือให้พิจารณาเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

นายพงษ์พันธ์  สัจจาคุณ   ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดการใช้
ปลัดเทศบาล   ห้องฟิตเนต เป็นหยุดทุกวันศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จากเดิมให้หยุดทุกวัน 

จันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  จึงแจ้งมาให้ที่ประชุมรับทราบเพ่ือประชาสัมพันธ์
ให้กับประชาชนที่ใช้ห้องฟิตเนตได้ทราบอย่างท่ัวถึงครับ 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
นายมาโนช  มะลิขาว   ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ 
นายกเทศมนตรีฯ  1.วันที่ 8-10 มีนาคม 2562 งานย่าโม ณ ที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอไม่มีภารกิจที่ต้องดำเนินการ ในส่วนนี้อำเภอ        
ขามทะเลสอได้จ้างให้ทีมงานออแกไนซ์ฯ ดำเนินการแทน   
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2. เทศบาลฯได้ของบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
จะดำเนินการทำโครงการต่างๆ ให้กับหมู่บ้าน 

  3. หากผู้นำหมู่บ้านมีเรื่องที่จะต้องขอความอนุเคราะห์กับเทศบาลฯให้
แจ้งที่เทศบาลฯโดยตรงได้ โดยการเขียนคำร้องที่สำนักงานครับ 

  4. ตอนนี้เทศบาลตำบลขามทะเลสอได้ดำเนินการขอรับเงินค่าปรับ
พ.ร.บ.จราจร จากศาลแขวง จังหวัดนครราชสีมา หากได้งบประมาณส่วนนั้นมา
เทศบาลตำบลขามทะเลสอจะดำเนินการสร้างสระว่ายน้ำ 

 
นายอำนาจ  สุริยา  อยากฝากฝ่ายบริหาร ขอความอนุเคราะห์หลอดไฟฟ้าจำนวน 1 หลอด  
ประธานสภาฯ ตรงบริเวณชลประทานที่จะทำบานปิดเปิดน้ำ  
 
นายมาโนช  มะลิขาว  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับจะดำเนินการให้ในเรื่องหลอดไฟฟ้า 
นายกเทศมนตรีฯ ที่ขอความอนุเคราะห์มานะครับ ส่วนเรื่องการนำเสาไฟฟ้า ออกจากบริเวณ 
 บ้านหนองขุ่น เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ต้อง

แจ้งอำเภอดำเนินการนะครับ  
 

นายอุทัย  รัตนารักษ ์  ขออนุญาตท่านประธานสภา สอบถามเรื่องท่ีจะตัดถนนบริเวณบ้าน 
สมาชิกสภาฯ นายต่ีตรงบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย หากเราตัดท่อ 60 น้ำจะไม่ไหลไปทางบ้าน   

นายหงวนมากนัก อยากขอให้พิจารณาในส่วนนี้ด้วยครับ 
 
นายมาโนช มะลิขาว  ครับจะดำเนินการตรวจสอบให้อีกครั้งครับ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
นายเฉลิม  บูรณะโภคา  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯครับ อยากให้เทศบาลฯช่วยตรวจสอบดูที่ 
สมาชิกสภาฯ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองคู ตอนนี้เริ่มมีน้ำเน่าเสียแล้ว จะหาวิธีแก้ไขได้อย่างไรบ้าง

ครับ 
 
นายมาโนช  มะลิขาว   ครับตอนนี้หาวิธีการแก้ไขให้อยู่ครับ โดยจะดำเนินการติดตั้งน้ำพุที่อ่าง
นายกเทศมนตรีฯ  เก็บน้ำหนองคูครับ 
 
นายอำนาจ  สุริยา    มีท่านใดที่จะสอบถาม  หรือเพ่ิมเติมในเรื่องใดอีกหรือไม่ 
ประธานสภา ฯ  
 

ที่ประชุม    ไม่มี 
 

นายอำนาจ  สุริยา    ถ้าหากไม่มี  ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน  ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้    
ประธานสภา ฯ   ผมขอปิดประชุม  
     

เลิกประชุมเวลา    14.30 น. 
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