รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัววง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. 255๘ เวลา 1๐.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัววง
ผู้มาประชุม
๑. นายสินสมุทร สุขหนา
๒. นายสมยศ โสภาค
๓. พ.ต.ท.ณรินพร สุดแสง
๔. นายสมาน รักษา
๕. นายสมพร พิมเสน
๖. นางเบญจมาศ เฉลิมวรวงศ์
๗. นางนิ่มนุช ชนะค้า
๘. นายสุรมนตรี คาด้วง
๙. นางสาวปฏิมาภรณ์ ประทุมมา
๑๐. นายปรีดา แซะจอหอ

รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายพิชิต พงษ์พัฒนเจริญ
๒. นายนิพนธ์ แดงดี
๓. นายบุญตา นาคา

ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก
๒.นายทองคา ชุมสงฆ์
๓.นายพนมทอง คาด้วง
๔.นายปรีชา บุญโญปกรณ์
๕.นางบัวชุม เปรมสระน้อย
๖.นายสุวิทย์ สนิทนอก
๗.นางทีรวรรณ ศรีรัตนประชากูล
๘.นายสังคม ตึดสันโดษ
๙.นายเทพพร ชะระตะคุ
๑๐.นายวิษณุ กองแก้ม
๑๑.นายสรรชัย คาด้วง
๑๒.นางสาวสายพิรุณ เขียนโพธิ์
๑๓.นายสารวย สังสัมฤทธิ์
๑๔.นายเข็มเพชร สนุ่นไพบูรณ์
๑๕.นางพัชรี คาด้วง
๑๖.นายธนภูมิ เดิมทารัมย์
๑๗.นางสิลินนา คงหมั่นกลาง

นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัววง
รองนายกเทศมนตรีตาบลหนองบัววง
รองนายกเทศมนตรีตาบลหนองบัววง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาลตาบลหนองบัววง
ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนหัวหน้ากองการศึกษา
หัวหน้ากองช่าง
เจ้าพนักงานธุรการ รักษาราชการแทนหัวหน้า
กองสาธารณสุข
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
เจ้าพนักงานการประปา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙ ต.ขุย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ต.ขุย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ต.ไพล
พนักงานผลิตนาประปา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ ต.ขุย

-๒เริ่มประชุม เวลา 1๐.00 น.
นายปรีดา แซะจอหอ - ขณะนีสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ในการประชุมครังนีท่านประธานสภา
เลขานุการสภาฯ
ติดภารกิจ ไม่ส ามารถมาเข้าร่ว มประชุมได้ กระผมขอเชิญท่านรองประธานสภา
เทศบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม ขอเรียนเชิญจุดธูปเทียนเพื่อบูชา
พระรัตนตรัย และดาเนินการประชุมต่อไปครับ
- รองประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเลขานุการสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2
รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)

-เรียนเชิญท่านรองประธานสภาฯ ดาเนินการประชุมเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่ม-ี
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ขอให้สมาชิกฯได้ตรวจรายงานการประชุมครังที่แล้ว เมื่อวันที่สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจาปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีท่านใดจะแก้ไข
รายงานการประชุมหรือไม่ครับ

รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)

เป็นอันว่าไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมครับ
ผมขอถามมติที่ประชุมสมาชิกท่านใด เห็นชอบรับรองรายงาน
การประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ ญัตติขอความเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หนองบัววง หมู่ที่ ๖ ตาบลไพล
ในวาระนี นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัววง มีความประสงค์จะขอความเห็นชอบ
ในการจัดตังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัววง หมู่ที่ ๖ ตาบลไพล
โดยได้ยื่ น ญัตติต่อ ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบั ว วง เพื่ อให้ ส ภาพิจารณา
เห็นชอบ ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัววง ข้าพเจ้านางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัววง มีความจาเป็นที่ต้องขอความเห็นชอบต่อสภา
เทศบาลตาบลหนองบัววง ในการจัดตังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัววง
หมูท่ ี่ ๖ ตาบลไพล โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี

รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)
นายกเทศมนตรี

๘
๑

เสียง
เสียง
เสียง

หลักการ
เทศบาลตาบลหนองบัววง ได้ให้ความสาคัญของเด็กตังแต่แรกเกิดถึง ๕ ปี เพราะเป็นช่วง
ระยะเวลาที่เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว การพัฒนาความพร้อมทังในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคมและสติปัญญา เป็นภารกิจที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๙) ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ของตนเอง

-๓ด้านการจัดการศึกษา ประกอบกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๔๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ
ทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนัน และพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษา
อบรม (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน
ฉะนัน เด็กวัยตังแต่แรกเกิดถึง ๕ ปี เป็นช่วงอายุที่มีความสาคัญที่สุดในชีวิต เพราะเป็น
ระยะที่ร่างกายมีอัตราการพัฒนาสูงมากโดยเฉพาะทางสมอง ถ้าเด็กได้รับการพัฒนาเลียงดูที่ดีที่ถูกต้องตาม
หลักจิตวิทยาและหลักวิชาการอื่นๆ เด็กก็จะพัฒนาได้เต็มศักยภาพ และสามารถเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพเป็ น ก าลั งในการพั ฒ นาประเทศชาติต่อไป เทศบาลตาบลหนองบัว วง มีความประสงค์ที่จะจั ด
การศึกษาตามที่กฎหมายกาหนดในขันก่อนปฐมวัย ตามศักยภาพที่มีอยู่และความต้องการของประชาชนอย่าง
ทั่วถึง
เหตุผล
เทศบาลตาบลหนองบัววง ได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดตังศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทังในส่วนของอาคารสถานที่ บุคลากร งบประมาณ และในเบืองต้นได้เริ่มดาเนินการสอบถามความคิดเห็น
จากประชาชน หมู่ที่ ๑ ,๖,๑๐ ตาบลไพล โดยจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถาม จากประชาชน หมู่ที่ ๑ ,๖,๑๐
ตาบลไพล คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ แสดงว่า ประชาชนทุกคนเห็นด้วยและสนับสนุนในการที่จะจัดตังศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และมีความประสงค์จะส่งบุตรหลานเข้าเรียน คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีเด็กนักเรียนช่วงอายุ
๒-๕ ปี ที่จะเข้ารับบริการ จานวน ๒๐ คน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑.การบริหารงาน
๑.๑ การจัดตังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องมีจานวนเด็กเล็กอายุ ๒-๕ ปี มารับบริการไม่น้อยกว่า ๒๐ คน
จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลหนองบัววง ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญด้านการ
จัดการศึกษารวมถึงการบริการสาธารณะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชนทั่วไปและผู้ปกครองเด็กเล็กใน
เขตเทศบาลตาบลหนองบัววง และความเจริญก้าวหน้าในท้องถิ่นของเรา จึงมีนโยบายที่จะจัดตังศูนย์
เนื่องจากเป็นพืนที่ห่างไกลต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)
นายทองคา ชุมสงฆ์
รองนายกเทศมนตรี

ครับนายกเทศมนตรี ก็ได้เสนอญัตติขออนุมัติต่อสภาเทศบาล ขอความเห็นชอบ
ในการจัดตังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัววง หมู่ที่ ๖ ตาบลไพล
ไปแล้ว นะครับ สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่ หรือผู้ บริห ารมีข้อชีแจง
เพิ่มเติมเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย
ทองคา ชุมสงฆ์ รองนายกเทศตรีเทศบาลตาบลหนองบัววง ขอชีแจงเพิ่มเติมในเรื่อง
การจัดตังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัววง หมู่ที่ ๖ ตาบลไพล ตอนนี
อยู่ในขันตอนการก่อสร้าง ประมาณต้นเดือนหน้าก็จะสามารถเปิดใช้งานได้
ส่วนงบประมาณที่ทางเทศบาลเราได้รับนันไม่พอต่อการก่อสร้างในส่วนเพิ่มเติม เช่น
ที่ทานอาหาร,รัว ทาให้ทางเทศบาลตาบลหนองบัววงต้องดาเนินการก่อสร้าง
บางส่วนที่ยังขาด เช่น การทารัวกัน เพราะตามมาตรฐานแล้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้องมีรัวกันเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ส่วนการจัดตังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๖
ต.ไพล และ หมู่ ๑ ตาบลขุย นัน ยังขาดห้องนาผู้ใหญ่ทางคณะผู้บริหารกาลัง
ดาเนินการ เพราะงบประมาณที่เราได้มานันก่อสร้างได้แค่ตัวอาคาร ครับ

-๔รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)

ครับ รองนายกเทศมนตรี ได้ชีแจงเพิ่มเติมไปแล้วสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัย
หรือมีข้อ ซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมครับ สมาชิกฯท่านใด
เห็นชอบให้เทศบาลจัดตังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัววง
หมู่ที่ ๖ ตาบลไพล โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)

เป็นอันว่าสมาชิกฯเห็นชอบให้เทศบาลจัดตังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หนองบัววง หมู่ที่ ๖ ตาบลไพล ครับ

รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)
นายกเทศมนตรี

๘
๑

เสียง
เสียง
เสียง

๓.๒ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่องระเบียบว่า
ด้วยการใช้น้าประปา พ.ศ. ………
๓.๒.๑ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่องระเบียบว่าด้วย
การใช้นาประปา พ.ศ. ……… (วาระที่ ๑ ขันรับหลักการ)
ครับในวาระนี ทางฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่องระเบียบว่าด้วยการใช้นาประปา พ.ศ. ………
(วาระที่ 1 ขันรับหลักการ) ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติ ครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัววง ข้าพเจ้านางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัววง มีความจาเป็นที่ต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัววง ในการขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง
เรื่องระเบียบว่าด้วยการใช้นาประปา พ.ศ. ……โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี

หลักการ
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามความในมาตรา 51 (1) มาตรา 60 (1) และมาตรา 66 (4)
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 นายกเทศมนตรีตาบล
หนองบัววง จึงเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการใช้นาประปา พ.ศ.............. ต่อสภาเทศบาลตาบล
หนองบัววง และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วประกาศใช้เป็น
เทศบัญญัติต่อไป
เหตุผล
ตามที่เทศบาลตาบลหนองบัววง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการใช้นาประปา
มาตังแต่ปี พ.ศ. 2543 เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ใช้นาถือเป็นแนวปฏิบัติในการใช้นาประปาของเทศบาลตาบล
หนองบัววง มาจนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่ารายละเอียดและค่าใช้จ่ายบางประการไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
และภาระค่าใช้จ่าย ของกิจการประปาเทศบาลตาบลหนองบัววงในปัจจุบัน และเพื่อสนองตาม
ความต้องการของประชาชน ดังนัน เทศบาลตาบลหนองบัววง จึงตราเทศบัญญัตินีขึน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 51(1) มาตรา 60(1) และมาตรา 66 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 เทศบาลตาบลหนองบัว วง โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลหนองบัววง และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ 1 เทศบัญญัตินีเรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่อง ระเบียบว่าด้วย
การใช้นาประปา พ.ศ....................”

-๕ข้อ 2 เทศบัญญัตินีให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลหนองบัววง ตังแต่เมื่อได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผยที่สานักงานเทศบาลตาบลหนองบัววง ก่อนวันบังคับใช้แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่องระเบียบ ว่าด้วยการใช้
นาประปา พ.ศ.2543 และให้ใช้เทศบัญญัตินีแทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัติ นี
“การประปา”หมายถึง การประปาเทศบาลตาบลหนองบัววง
“ผู้ขอใช้น้า” หมายถึง ผู้ที่ยื่นคาร้องขอใช้นาประปาต่อการประปาเทศบาลตาบล
หนองบัววง ไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ทาสัญญาการใช้นาประปากับการประปาเทศบาลตาบลหนองบัววง
“ผู้ใช้น้า” หมายถึง บุคคลที่ได้ทาสัญญาการใช้นาประปากับการประปาเทศบาล
ตาบลหนองบัววง
“การงดจ่ายน้า” หมายถึง การที่การประปาเทศบาลตาบลหนองบัววง งดจัดส่ง
หรือจาหน่ายนาให้แก่ผู้ใช้นา จะเป็นด้วยลักษณะหรือวิธีใดก็ตาม ที่ผู้ใช้นาจะไม่สามารถใช้นาได้ต่อไป
“มาตรวัดน้า” หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่การประปาได้ติดตังให้กับผู้ใช้นา
เพื่อวัดปริมาณนาประปาที่ใช้
“เครื่องกั้น น้า” หมายถึง ประตูนาที่ติดตังอยู่ห น้าหรือหลั งมาตรวัดนา ซึ่งมีไว้
สาหรับปิดและเปิดนา
“ที่ติดตั้งมาตรวัดน้า” หมายถึง สถานที่ที่ถูกกาหนดเป็นที่ตังมาตรวัดนาและเครื่อง
กันนา เพื่อให้มีการอ่านมาตรวัดนา ได้อย่างสะดวก
“ท่อภายนอก” หมายถึง ท่อและอุปกรณ์ที่ต่อจากมาตรวัดนาออกไปบรรจบกับ
ท่อจ่ายนาของการประปา
“ท่อภายใน” หมายถึง ท่อที่ต่อจากมาตรวัดนาเข้าสู่ภายในบริเวณสถานที่ใช้นาหรือ
อาคารของผู้ใช้นา
“ค่าบริการทั่วไป” หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา ซ่อม หรือเปลี่ยนมาตรวัด
นาอุปกรณ์และท่อจ่ายนาภายนอก รวมถึง ค่าบริหารจัดการในการให้บริการแก่ผู้ใช้นา
“อัตราค่าน้าขั้นต่า” หมายถึง อัตราค่านาประปา ที่การประปาพิจารณาถึงความ
จาเป็นที่ผู้ใช้นาต้องใช้นาประปาในแต่ละเดือนโดยกาหนดขึนเพื่อลดการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ อัตราค่านาขัน
ต่านีจะนาไปใช้ในการบริหารจัดการ เช่นเดียวกับเงินค่านาประปาที่เก็บได้จากประชาชน
“ค่าประกันการใช้น้า” หมายถึง เงินที่การประปาเรียกเก็บตามขนาดมาตรวัดนา
เพื่อเป็นหลักประกันในการชาระค่านาประปาแต่ละเดือน ผู้ใช้นาจะได้รับค่าประกันคืนเต็มจานวน เมื่อยกเลิก
การใช้นาและไม่มีหนีค้างชาระค่านาประปา (ผู้ขอใช้นาประเภทหน่วยงานราชการ บ้านพักของทางราชการ
และรัฐ วิส าหกิจ สถานทูต สถานกงสุ ล วัด สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆ และองค์การอื่นที่ได้จด
ทะเบียนมีใบอนุญาตแล้วจะได้รับค่ายกเว้น ค่าประกัน)
“ค่าแรงและค่าวัสดุอุปกรณ์” ได้แก่ ค่าแรงงาน ค่ามาตรวัดนา ท่อประปา เครื่อง
กัน
นาและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการติดตัง นับจากมาตรวัดนาถึงจุดประสานท่อ ไม่รวมท่อและอุปกรณ์หลังมาตร
วัดนา ที่ผู้ขอใช้นาต้องดาเนินการเอง การติดตังมาตรวัดนาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 3/4 นิว และมีระยะ
ห่างจากท่อเมนจ่ายนาประปาไม่เกิน 10 เมตร จะใช้ราคาเหมาจ่ายตามอัตราค่าธรรมเนียม ในเทศบัญญัตินี
หมวด 1
การขอใช้น้าประปา
ข้อ 5 ผู้ขอใช้นาประปาของการประปาเทศบาลตาบลหนองบัววง จะต้องยื่นคาร้องตาม
แบบที่การประปาเทศบาลตาบลหนองบัววงกาหนด พร้อมชาระเงิน ในการติดตังวางท่อประปา ตามอัตรา
ค่าธรรมเนียมในเทศบัญญัตินี ณ สานักงานเทศบาลตาบลหนองบัววง

-๖ข้อ 6 ผู้ขอใช้นาประปาจากการประปาเทศบาลตาบลหนองบัววง จะต้องยื่นหลักฐาน ดังนี
๑.บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการ ,บัตรประจาตัวพนักงาน
ของรัฐ พร้อมสาเนาลงชื่อรับรองความถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน ที่ขอติดตังประปา หรือเอกสารการขอเลขที่บ้าน ,หนังสือ
สัญญาซือขายบ้านหรืออาคาร , หนังสือสัญญาเช่าอาคารอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสาเนาลงชื่อรับรองความ
ถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ ในกรณีที่
ผู้ขอใช้นาไม่มีชื่ออยู่ในบ้านที่จะติดตังประปา จะต้องนาสาเนาทะเบียนบ้านที่อยู่
ปัจจุบันของผู้ขอใช้นามาแสดงด้วย
ผู้ขอใช้นาที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการ องค์การ
หรือผู้มีอานาจ ตามกฎหมายเป็นผู้ลงนามในแบบคาขอใช้นาประปาและสั ญญาการใช้นาประปา กับ เทศบาล
ตาบลหนองบัววง
ผู้ขอใช้นาที่เป็น บริษัทจากัด, บริษัทมหาชนจากัด, ห้างหุ้นส่วนจากัด, ห้าง
หุ้นส่วนสามัญ, ธนาคารพาณิชย์, โรงเรียนเอกชนหรือนิติบุคคลอื่นๆ ให้ผู้จัดการหรือเจ้าของผู้มีอานาจตาม
กฎหมาย เป็นผู้ลงนามในแบบคาขอใช้นาประปา และสัญญาการใช้นาประปา กับเทศบาลตาบลหนองบัววง ผู้
ขอใช้นาประปา อาจจะทาหนังสือมอบอานาจ ให้ผู้อื่นไปทาการแทนได้ โดยต้องมีผู้ลงนามเป็นพยาน 2 คน
และปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ซึ่งผู้รับมอบอานาจ จะต้องนาหลักฐาน ตามข้อ 1. และ 2. ของผู้มอบ
อานาจไปแสดงด้วย
ข้อ 7 เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคาร้องถูกต้องแล้ว จึงจะแจ้งรายการสิ่งของให้ทราบทังหมด
ซึ่งผู้ขอใช้นาประปาจะต้องจัดหาอุปกรณ์เอง ตามที่เจ้าหน้าที่กาหนดให้และค่าใช้จ่ายในการติดตังประปาให้
เป็นไปตามเอกสารแบบท้ายเทศบัญญัตินี
ข้อ 8 เจ้าหน้าที่ของการประปาเทศบาลตาบลหนองบัววง จะเป็นผู้ติดตังฝังวางท่อนา
และอุปกรณ์ต่างๆ ในการใช้นาประปา
ข้อ 9 มาตรวัดนา ต้องซือของการประปาเทศบาลตาบลหนองบัววง ตามราคาที่กาหนดไว้
หากการประปาไม่มีมาตรวัดนาจาหน่ายให้และได้ออกหนังสือรับรองให้แล้ว ผู้ขอใช้นาจะต้องจัดหามาตรวัดนา
สภาพใหม่มาเอง และต้องชาระเงินประกันการใช้นาตามอัตราที่กาหนดไว้ด้วย
ข้อ 10 ให้ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าประกันการใช้นา สาหรับสถานที่ราชการ บ้านพักของทาง
ราชการและรัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานกงสุล วัด และสถานที่ประกอบพิธีศาสนาต่างๆ ที่ได้จดทะเบียนมี
ใบอนุญาตแล้ว
ข้อ 11 เมื่อการประปาเทศบาลตาบลหนองบัววง อนุญาตให้ผู้ขอใช้นาขึนทะเบียนเป็นผู้ใช้
น าและการประปาได้ส่ งน าประปาให้ แก่ผู้ ขอใช้นาแล้ ว มาตรวัดนา ท่อและอุปกรณ์ภ ายนอก จะตกเป็ น
กรรมสิทธิ์ของการประปาเทศบาลตาบลหนองบัววง ทันที
หมวด 2
การส่งน้าประปา
ข้อ 12 การประปาจะส่งนาให้ใช้ เมื่อเจ้าหน้าที่ของการประปาได้ติดตังท่อ ก๊อกเปิด – ปิด
นา มาตรนา และอุปกรณ์อื่นๆ ให้แกผู้ขอใช้นาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้ขอใช้นาได้ลงนามในหนังสือสัญญา
การใช้นาครบถ้วนตามระเบียบแล้ว
ข้อ 13 การประปาต้องติดเครื่องกันนาและมาตรวัดนาไว้ในที่อันสมควร โดยผู้ขอใช้นา
จะต้องรับผิดชอบดูแลรักษามิให้เกิดการชารุดสูญหาย ในกรณีที่การประปาเห็นสมควรต้องย้ายเครื่องกันนา
มาตรวัดนา เพื่อประโยชน์ของการประปา ผู้ขอใช้นาต้องอนุญาตให้การประปาดาเนินการตามความประสงค์
ค่าใช้จ่ายในการนีเป็นหน้าที่ของการประปาทังสินและห้ามมิให้ผู้รับใช้นาทากรเปลี่ยนแปลงหรือ ย้ายที่ติดตัง

-๗มาตรวัดนาหรือต่อท่อเพิ่มเติมโดยพลการโดยไม่ได้ทาความตกลงกับการประปาเทศบาลตาบลหนองบัววง
ข้อ 14 หากท่อหรืออุปกรณ์ภายในเขตสถานที่ของผู้ขอใช้นาเกิดชารุด รั่วไหล ผู้ขอใช้นา
ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของการประปาทราบ เพื่อจะได้ดาเนินการแก้ไขจัดซ่อมโดยทุนทรัพย์ของผู้ขอใช้นา และ
หากการชารุดของเส้นท่อ ซึ่งผู้ขอใช้นาต่อ เพื่อใช้นาเข้าในบ้านเกิดรั่วไหล แม้เส้นท่อจะอยู่นอกเขต
บ้านของผู้ขอใช้นาก็ตาม ถือเป็นหน้าที่ของผู้ขอใช้นา ต้องรีบแจ้งให้การประปาทราบ เพื่อจะได้ซ่อมแซมให้
เป็นที่เรียบร้อย มิฉะนันการประปาจะคิดค่าเสียหายของนาที่รั่วไหลหมดเปลืองไปจากผู้ขอใช้นาอีก
ข้อ 15 นาประปาที่ส่งให้แก่ผู้ใช้นาจะต้องส่งผ่านมาตรวัดนาเพื่อบอกจานวนนาที่ใช้
โดยการประปาจะติดตังมาตรวัดนาไว้ที่ต้นทางภายในสถานที่ของผู้ใช้นา ณ ที่ซึ่งจะตรวจสอบและจดจานวน
นาได้สะดวก
ข้อ 16 การต่อท่อภายนอกอาคาร การติดตังมาตรวัดนา เครื่องกันนา เป็นหน้าที่ของ
การประปา โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ขอใช้นา ส่วนท่อและอุปกรณ์ภายในจากมาตรวัดนาไปถึงสถานที่ใช้นาหรือ
อาคารของผู้ใช้นา ผู้ขอใช้นาจะต้องดาเนินการเอง
ข้อ 17 ผู้ใช้นาจะต้องดูแลรักษา รอยตราที่ผนึกไว้ระหว่างมาตรวัดนากับเครื่องกันนา
มิให้ ชารุดแตกขาด หรือสูญหาย เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้นาประปาโดยไม่ผ่านมาตรวัดนา หากการประปา
พบมาตรวัดนาที่ไม่มีรอยตราผนึกไว้ ผู้ใช้นาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึนแก่การประปา ตามจานวนที่
การประปาพึงประเมิน
ข้อ 18 ผู้ใช้นาจะซ่อมแซม แก้ไข ดัดแปลง เคลื่อนย้ายที่ติดตังหรือกระทาการอย่างหนึ่ง
อย่างใดกับมาตรวัดนา เครื่องกันนา หรือท่ออุปกรณ์ภายนอกมาตรวัดนาไม่ได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากการ
ประปาเทศบาลตาบลหนองบัววง
ข้อ 19 ผู้ใช้นาที่ต้องใช้เครื่องสูบนาส่งนาประปาไปใช้บนอาคารสูง จะต้องมีบ่อพักนา
เพื่อเก็บกักนาก่อนที่จะสูบนาส่งขึนไปใช้บนอาคารสูงอีกครังหนึ่ง ห้ามมิให้สูบนาประปาโดยตรงจากเส้นท่อ
นาประปา เพราะจะทาให้มาตราวัดนาชารุดเสียหายแล้วยังทาให้แรงดันนาประปาในท่อส่งนาลดลงอย่าง
รวดเร็ว สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้นาประปารายอื่น
ข้อ 20 ผู้ใช้นาต้องดูแลรักษามาตรวัดนาและเครื่องกันนา ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีอยู่
เสมอ หากเกิดการชารุดเสียหาย หรือสูญหาย ต้องแจ้งการประปาทันที การประปาจะเปลี่ยน หรือติดตัง
มาตรวัดนาให้ใหม่ โดยคิดค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กาหนดในเทศบัญญัตินี แต่หากมาตรวัดนา
ช ารุ ดเสี ย หายโดยการกระทาของผู้ ใช้ นาไม่ว่า จะเป็นการจงใจหรือ ประมาทเลิ น เล่ อ ผู้ ใช้ น าจะต้องเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรวัดนา ในราคาเดียวกับผู้ขอใช้นารายใหม่ รวมกับค่าเสียหายที่พึงประเมินทังหมด
ข้อ 21 กรณีมาตรวัดนาสูญหาย ผู้ใช้นาจะต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ
ณ สถานีตารวจในพืนที่ แล้วจึงนาสาเนาใบแจ้งความมายื่นต่อการประปา โดยการประปาจะติดตังมาตรวัด
นาให้ใหม่โดย
คิดค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กาหนดในเทศบัญญัตินี ค่านาประปาที่ใช้ไปให้คานวณตามความเป็น
จริง โดยพิจารณาถัวเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
ข้อ 22 กรณี มาตรวัดนาไม่เดิน การประปาจะดาเนินการเปลี่ยนมาตรวัดนาให้ใหม่โดยไม่
คิดค่าใช้จ่าย ยกเว้น การชารุดเสียหายอันเกิดจากการกระทาของผู้ใช้นา ซึ่งผู้ใช้นาจะต้องชาระค่ามาตรวัดนา
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรวัดนา พร้อมค่านาสูญเสียทังหมดเต็มจานวน ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กาหนดใน
เทศบัญญัตินี
ข้อ 23 ผู้ใช้นาประปาทีป่ ระสงค์จะขอยก-ย้ายมาตรวัดนา เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลง
อาคาร หรือ สถานที่ หรือได้ดาเนินการจนเป็นเหตุให้มาตรวัดนาไม่อยู่ในที่เหมาะสม เป็นอุปสรรคต่อการจด
ปริมาณนาประปา หรือการบารุงรักษามาตรวัดนา การประปาจะยก-ย้าย มาตรวัดนา ให้เหมาะสม โดยคิด
ค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าธรรมเนียมในเทศบัญญัตินี

-๘หมวด 3
การเก็บเงิน
ข้อ 24 การคิดราคาค่านาประปาในใบเสร็จรับเงินแต่ละเดือน การประปาจะคานวณจาก
ปริมาณการใช้นาของผู้ใช้นาแต่ละรายที่อ่านจากมาตรวัดนาแล้วคูณด้วยอัตราค่านาประปาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ค่านาที่ได้ ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่านาประปาขันต่า ตามที่กาหนดในเทศบัญญัตินี โดยใบเสร็จค่านาแต่ละ
เดือนจะประกอบด้วย ค่านาที่ใช้ และค่าบริการทั่วไป
ข้อ 25 จานวนนาที่ใช้ ให้รวมถึงนาที่รั่วไหลหมดเปลืองไปที่ปรากฏตัวเลขในมาตรวัดนา
กรณีที่มาตรวัดนาชารุดเสียหายหรือมีเหตุอื่นอันไม่สามารถทาให้ทราบจานวนนาที่ใช้หรือสูญเสียไปตามความ
เป็นจริงได้ ให้คิดจานวนนาโดยใช้อัตราเฉลี่ยเท่ากับจานวนนาที่ได้ใช้เมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา ถ้ามาตรวัดนาเสี ย
ในเดือนแรกที่เริ่มใช้นา ให้คานวณจานวนนาที่ใช้ในเดือนดังกล่าว ตามจานวนนาที่ได้ใช้ในเดือนถัดไป เมื่อได้
เปลี่ยนมาตรวัดนาใหม่แล้ว
ข้อ 26 ผู้ใช้นาต้องอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่การประปา ในการตรวจสอบเส้นท่อ
และอุปกรณ์ รวมถึงการจดปริมาณนาประปาจากมาตรวัดนาในสถานที่ใช้นาหรืออาคารของผู้ใช้นา
ตังแต่พระอาทิตย์ขึนจนพระอาทิตย์ตก (ตรวจสอบได้ทุกเมื่อทุกเวลา) หรือเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ขอใช้นา
และมีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติการอันสมควรแก่ทรัพย์สินเหล่านัน เพื่อให้เกิดผลดีแก่การประปาเทศบาลฯ ได้โดยผู้ขอ
ใช้นาจะต้องอานวยความสะดวกให้ทุกประการ
ข้อ 27 ผู้ใช้นาต้องชาระเงินค่านา ค่าบริการอื่นๆ และค่าเสียหาย ทันทีที่เจ้าหน้าที่ของการ
ประปาได้นาใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนีขอเก็บเงิน มิฉะนัน ผู้ใช้นาจะต้องไปชาระที่สานักงานเทศบาลตาบล
หนองบัววง ภายในกาหนด 7 วัน หากพ้นกาหนดการประปาจะพิจารณางดจ่ายนาประปา (ตัดมาตรวัดนา)
ข้อ 28 การชาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใดๆ ผู้ใช้นาจะต้องขอรับใบเสร็จรับเงินจาก
เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครัง
หมวด 4
เรื่องทั่วไป
ข้อ 29 การทดสอบมาตรวัดนา กรณีสงสัยว่ามาตรวัดนาจะเดินไม่เที่ยงตรง ผู้ใช้นา
สามารถยื่นคาร้องเพื่อขอทดสอบมาตรวัดนา หากผลการทดสอบถูกต้อง ผู้ใช้นาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ทดสอบและหากมาตรวัดนาคลาดเคลื่อน ผู้ใช้นาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทดสอบ และการประปาจะ
คานวณค่านาประปาใหม่ ตามความเป็นจริงตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กาหนดในเทศบัญญัตินี
ข้อ 30 ผู้ใช้นาที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้นาประปาเป็นระยะเวลา นานติดต่อกันตังแต่ 1 ปี ขึนไป
ควรยื่นคาร้องขอฝากมาตรวัดนาต่อการประปา โดยเสียค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าธรรมเนียม
ในเทศบัญญัตินี การฝากมาตรวัดนา สามารถกระทาต่อเนื่องได้ไม่เกิน 3 ครัง ครังละไม่เกิน 1 ปี หากเกิน
กาหนดจะถูกระงับสิทธิการใช้นา และหากต้องการใช้นาประปาอีก ต้องยื่นคาร้องขอบรรจบมาตรซึ่งต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมในการบรรจบมาตรตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กาหนดในเทศบัญญัตินี
ข้อ 31 ผู้ใช้นารายใดถูกงดจ่ายนาประปา เพราะไม่ชาระหนีค่านาประปา ภายหลังแสดง
ความประสงค์ขอใช้นาประปาอีกต้องชาระหนีค้างให้แล้วเสร็จ และต้องชาระค่าบรรจบมาตรวัดนา ตามอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่กาหนดในเทศบัญญัตินี
ข้อ 32 นาประปาของการประปาเทศบาลตาบลหนองบัววง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้
สาหรับการอุปโภค บริโภคภายในครัวเรือน จึงห้ามมิให้ผู้ใช้นา นานาประปาไปขาย หรือจาหน่ายจ่ายแจก
เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากการประปา
ข้อ 33 เมื่อผู้ใช้นาจะเลิกใช้นาหรือย้ายที่อยู่หรือโอนสิทธิการใช้นาประปาให้ผู้อื่น ต้องแจ้ง
ให้การประปาเทศบาลตาบลหนองบัววง ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน

-๙ข้อ 34 การประปาเทศบาลตาบลหนองบัววง ไม่รับรองว่าจะมีนาประปาบริการให้แก่ผู้ใช้
นาตลอดเวลา และขอสงวนสิทธิที่จะงดการส่งนาประปา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้นาทราบล่วงหน้า กรณีมีเหตุ
สุดวิสัย หรือท่อส่งนาประปาแตก
ข้อ 35 การละเมิดการใช้นาประปา เช่น การต่อท่อประปาตรงโดยไม่ผ่านมาตรวัดนา
การลักใช้นา ตลอดจนการกระทาใดๆ ที่ทาให้มาตรวัดนา วัดค่าผิดไปจากการใช้นาประปาจริงๆ เป็นการ
กระทาที่ผิดกฎหมาย เข้าข่ายความผิดลักทรัพย์ ผู้กระทาจะถูกดาเนินคดีทังทางแพ่ง และทางอาญา
หมวด 5
อัตราค่าธรรมเนียม
ข้อ 36 อัตราค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ยื่นคาร้องขอใช้น้าประปา
(ตามบัญชีแนบท้ายในเทศบัญญัตินี)
ข้อ 37 เงินประกันการใช้น้า เป็นเงินที่การประปาเรียกเก็บตามขนาดมาตรวัดนา
เพื่อเป็นหลักประกันในการชาระค่านาประปาแต่ละเดือน ผู้ใช้นาจะได้รับค่าประกันคืนเต็มจานวน เมื่อยกเลิก
การใช้นาและไม่มีหนีค้างชาระค่านาประปา (ตามบัญชีแนบท้ายในเทศบัญญัตินี)
ข้อ 38 เงินประกันการใช้น้าชั่วคราว กาหนดให้ติดตังมาตรวัดนาได้ไม่เกินขนาด 1 นิว
โดยคิดเงินประกันตามขนาดมาตรวัดนา (ตามบัญชีแนบท้ายในเทศบัญญัตินี)
ข้อ 39 อัตราค่าน้าประปา คิดตามจานวนหน่วยของนาประปาที่ใช้ (ตามบัญชีแนบท้าย
เทศบัญญัตินี)
ข้อ 40 ค่าบริการทั่วไป เป็นเงินที่เรียกเก็บจากผู้ใช้นารายเดือนเพื่อใช้สาหรับการ
บารุงรักษา ซ่อม หรือเปลี่ยนมาตรวัดนา อุปกรณ์และท่อจ่ายนาภายนอก เก็บตามขนาดของมาตรวัดนา
(ตามบัญชีแนบท้ายในเทศบัญญัตินี)
ข้อ 41 ค่าแรงติดตั้งมาตรวัดน้า กรณีมาตรวัดนาชารุด โดยการกระทาของผู้ใช้นาไม่ว่า
จะมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม ต้องเสียค่าติดตังมาตรวัดนาตามอัตรา (ตามบัญชีแนบท้ายในเทศบัญญัตินี)
ข้อ 42 ค่าธรรมเนียมการรับฝากมาตรวัดน้า การประปาเทศบาลตาบลหนองบัววง
คิดค่าธรรมเนียมรับฝากเป็นรายปี กาหนดเวลารับฝากไม่เกิน 2 ปี ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กาหนดใน
เทศบัญญัตินี
ข้อ 43 ค่าธรรมเนียมการขอบรรจบมาตร กรณีผู้ขอใช้นาฝากมาตรวัดนาฝากไว้ตาม
ข้อ 42 หรือผู้ใช้นาที่ถูกตัดมาตรวัดนา เนื่องจากติดค้างค่านาประปา ตาม ข้อ 20 ข้อ 21 และข้อ 22 หรือมี
ความประสงค์จะขอใช้นาประปาใหม่ จะต้องเสียค่าบรรจบมาตร ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กาหนดใน
เทศบัญญัตินี
ข้อ 44 ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายสิทธิ การโอนมาตรวัดน้าและอื่น ๆ
ค่าโอนสิทธิการใช้นาประปา หรือการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้นาประปาครังละ 200 บาท
(1)ยกเว้นการเปลี่ยนชื่อเนื่องจากบิดา-มารดา หรือบุพการี ซึ่งเป็นผู้ใช้นาเดิม
เสียชีวิต และบุตร-หลาน เป็นผู้รับมรดก ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
(2)ค่ายก-ย้ายมาตรวัดนาจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง จะต้องชาระเงินครังละ 400 บาท
โดยผู้ยื่นคาร้องจะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้
(3)ค่าขุดดินวางท่อนาประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2 นิว ต้องเสียค่าขุดดิน
เมตรละ 25 บาท
(4)ค่าขุดถนนแอสฟัสท์ ต้องเสียค่าขุด ตารางเมตรละ 1,500 บาท
(5)ค่าขุดถนนคอนกรีต ต้องเสียค่าขุด ตารางเมตรละ 1,200 บาท

-๑๐(6)ค่าขุดถนนลูกรัง ต้องเสียค่าขุดตารางเมตรละ 700 บาท ถ้าผู้ใช้นาประสงค์
จะขุดเองก็ไม่ต้องเสียค่าขุด
(7)ค่าขุดรางระบายนา ต้องเสียค่าขุด ตารางเมตรละ 1,200 บาท
(8)ค่าธรรมเนียมค่าตีตราประจามาตรวัดนา กรณีเจตนาทาตราผนึกขาด
ครังละ 50 บาท
(9)การขอตรวจสอบมาตรวัดนาที่ใช้ ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบมาตร
ครังละ 200 บาท
หากมาตรวัดนาคลาดเคลื่อน ผู้ใช้นาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทดสอบตามอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่กาหนดในเทศบัญญัตินี
ข้อ 45 ให้นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัววง รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี
และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี
บัญชีแนบท้าย
เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง
พ.ศ.............................
ข้อ 1 อัตราค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ยื่นคาร้องขอใช้น้าประปา
ขนาดมาตร
(นิว)

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

ค่าแรงติดตังฯ
(บาท)

ค่ามาตร
(บาท)

เงินประกัน
การใช้นา
(บาท)

รวม
(บาท)

1/2

100

300

1,250

300

1,950

3/4

100

300

2,300

400

3,100

1

100

400

3,500

600

4,600

11/2

100

400

4,500

800

5,800

2

100

500

5,000

1,000

6,600

3

100

600

5,500

1,500

7,700

4

100

700

10,000

2,000

12,800

6

100

800

15,000

3,000

18,900

หมายเหตุ การติดตังมาตรวัดนาไม่เกิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิว และระยะห่างจากท่อเมนจ่ายนาประปา
ไม่เกิน 10 เมตร จะใช้ราคาเหมาจ่ายตามอัตราค่าธรรมเนียมนี หากเกิน 10 เมตร จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ตามประมาณการ มาตรวัดนา กาหนดให้ซือจากการประปาเทศบาลตาบลหนองบัววง กรณี การประปา
ไม่มีมาตรวัดนาจาหน่าย ผู้ขอใช้นาอาจจัดซือได้เองตามขนาดและยี่ห้อ ที่การประปากาหนด โดยการประปา
จะอนุญาตให้จัดซือเองเป็นกรณีไป และการประปาจะตรวจสอบมาตรฐานก่อนอนุญาตให้ติดตัง
ข้อ 2 เงินประกันการใช้น้า เป็นเงินที่การประปาเรียกเก็บตามขนาดมาตรวัดนา เพื่อเป็น
หลักประกันในการชาระค่านาประปาแต่ละเดือน ผู้ใช้นาจะได้รับค่าประกันคืนเต็มจานวน เมื่อยกเลิกการใช้นา
และไม่มีหนีค้างชาระค่านาประปา

-๑๑ขนาดมาตรวัดนา

เงินประกันการใช้นาเครื่องละ

(นิว)

(บาท)

1/2

300

3/4

400

1

600

11/2

800

2

1,000

3

1,500

4

2,000

6

3,000

หมายเหตุ

ข้อ 3 เงินประกันการใช้น้าชั่วคราว กาหนดให้ติดตังมาตรวัดนาได้ไม่เกินขนาด 1 นิว
โดยคิดเงินประกันตามขนาดมาตรวัดนา ดังนี
ขนาดมาตรวัดนา
เงินประกันการใช้นาชั่วคราว
หมายเหตุ
(นิว)
เครื่องละ (บาท)
1/2

2,000

3/4

3,000

1

4,000

11/2

5,000

2

6,000

3

7,000

4

8,000

6

9,000

ข้อ 4 อัตราค่าน้าประปา คิดตามจานวนหน่วยของนาประปาที่ใช้ ดังนี
จานวนนา
(ลูกบาศก์เมตร)

ลูกบาศก์เมตรละ
(บาท)

0 – 10

7.00

หมายเหตุ

-๑๒11 – 20

9.00

21 – 30

10.00

31 – 40
41 - ขึนไป

13.00
16.00

ข้อ 5 ค่าบริการทั่วไป เป็นเงินที่เรียกเก็บจากผู้ใช้นารายเดือนเพื่อใช้สาหรับการบารุงรักษา
ซ่อม หรือเปลี่ยนมาตรวัดนา อุปกรณ์และท่อจ่ายนาภายนอก เก็บตามขนาดของมาตรวัดนา ดังนี
ขนาดมาตรวัดนา
ค่าบริการเดือนละ
หมายเหตุ
(นิว)
(บาท)
1/2

15

3/4

35

1

55

11/2

100

2

350

3

400

4

450

6

500

ข้อ 6 ค่าแรงติดตั้งมาตรวัดน้า กรณีมาตรวัดนาชารุด โดยการกระทาของผู้ใช้นาไม่ว่าจะ
มีเจตนาหรือไม่ก็ตาม ต้องเสียค่าติดตังมาตรวัดนาตามอัตรา ดังนี
ขนาดมาตรวัดนา
ค่าแรงติดตังมาตรวัดนา
หมายเหตุ
(นิว)
(บาท)
1/2

300

3/4

300

1

400

11/2

400

2

500

3

600

4

700

6

800

-๑๓ข้อ 7 อัตราค่าธรรมเนียมตรวจสอบมาตรวัดน้า ดังนี
ขนาดมาตรวัดนา
(นิว)

ค่าตรวจสอบมาตรวัดนา
(บาท)

1/2

200

3/4

250

1

400

11/2

500

2

1,000

3

1,500

4

2,000

6

2,500

หมายเหตุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)
ปลัดเทศบาล

รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)
นายกเทศมนตรี

ครับนายกเทศมนตรี ก็ได้เสนอญัตติขออนุมัติต่อสภาเทศบาล เพื่อให้พิจารณา
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่องระเบียบว่าด้วยการใช้นาประปา
พ.ศ.……… (วาระที่ ๑ ขันรับหลักการ)ไปแล้วนะครับ เชิญท่านปลัดเทศบาล
ชีแจงเพิ่มเติมครับฯ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
ผู้บริหารได้เสนอญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง
เรื่องระเบียบว่าด้วยการใช้นาประปา พ.ศ. ……… (วาระที่ ๑ ขันรับหลักการ)
ต่อสภาเพื่อพิจารณาร่างฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 45 ญัตติ
ร่างเทศบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมเป็นผู้เสนอ
ก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว
การพิจารณาวาระที่สองนันให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา
โดยประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรรมการแปรญัตติ
ปลัดเทศบาลก็ได้ชีแจงระเบียบฯแล้วนะครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เลขานุการได้
ชีแจงระเบียบไปแล้ว ดิฉันเสนอขอให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
สามวาระรวดเดียว ค่ะ

-๑๔รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)

ครับผู้บริหารเสนอให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นพิจารณาร่างเทศบัญญัติ สามวาระ
รวดเดียว ผมขอถามมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัตฯิ
สามวาระรวดเดียว โปรดยกมือ ครับ

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)

ครับต่อไปผมก็ขอถามมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้รับหลักการแห่ง
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่องระเบียบว่าด้วยการใช้นาประปา
พ.ศ. ……… (วาระที่ ๑ ขันรับหลักการ) ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)

ครับเป็นอันว่าสมาชิกมีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เทศบาล
ตาบลหนองบัววง เรื่องระเบียบว่าด้วยการใช้นาประปา พ.ศ. ………(วาระที่ ๑ ขัน
รับหลักการ) ครับ
ท่านสมาชิกทุกท่านผมขอพักการประชุม ๕ นาที ครับ

รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)

๘
๑

๘
๑

เสียง
เสียง
เสียง

เสียง
เสียง
เสียง

๓.๒.๒ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่องระเบียบ
ว่าด้วยการใช้น้าประปา พ.ศ. ……… ( วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ขั้นแปรญัตติ
และลงมติ)
รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)
รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)

ครับในวาระนีเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่อง
ระเบียบว่าด้วยการใช้นาประปา พ.ศ. ………(วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ขันแปรญัตติ
และลงมติ) ซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา มีสมาชิกท่านใด
จะเสนอขอแปรญัตติหรือไม่ เชิญครับ
เป็นอันว่าไม่มีสมาชิกท่านใด ขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่องระเบียบว่าด้วยการใช้นาประปา พ.ศ. ……… ครับ
กระผมจึงขอมติที่ประชุมหากสมาชิกท่านใดเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตาบลหนองบัววง เรือ่ ง ระเบียบว่าด้วยการใช้นาประปา พ.ศ. ….. วาระที่ 2
โปรดยกมือ

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

๘
๑

เสียง
เสียง
เสียง

รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)

ต่อไปพิจารณาในวาระที่ 3 ว่าสมควรให้เห็นชอบตราเป็นร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่องระเบียบว่าด้วยการใช้นาประปา พ.ศ. ………
เพื่อนาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศใช้
เป็นเทศบัญญัติต่อไปหรือไม่ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ

-๑๕ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

๘
๑

เสียง
เสียง
เสียง

รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)

เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่องระเบียบ
ว่าด้วยการใช้นาประปา พ.ศ. ……… เพื่อนาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติต่อไป
๓.๓ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่องการจัดการ
สิ่งปฏิกูล พ.ศ. ………
๓.๓.๑ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่องการจัดการ
สิ่งปฏิกูล พ.ศ. ……… (วาระที่ ๑ ขันรับหลักการ)

รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)
นายกเทศมนตรี

ครับในวาระนี ทางฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.………ขอเชิญท่านนายก
เสนอญัตติ ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัววง ข้าพเจ้านางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัววง มีความจาเป็นที่ต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัววง ในการขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. …….. โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี

หลักการ
เพื่อให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล อาศัยอานาจตามความใน มาตรา 60
มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
และมาตรา ๔๑ กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
และอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. ๒๕๔๕
เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกาจัด
สิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตาบลหนองบัววง ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระทาได้โดยการ
ตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติมูลฝอยว่าด้วยการจัดการ
มูลฝอย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และมาตรา ๔๑ กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และ
กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลหนองบัววงโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลหนองบัววง และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี
ข้อ 1 เทศบัญญัตินีเรียกว่า “เทศบัญญัติสิ่งปฏิกูลเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ………..”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินีให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลหนองบัววง ตังแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่สานักงานเทศบาลตาบลหนองบัววงแล้วเจ็ดวัน (ออกตามความใน ม.63 พรบ.เทศบาล)

-๑๖ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ. 2553 และให้ใช้เทศบัญญัตินีแทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด
ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น (บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลหนองบัววง
(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตังจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือ
สิ่งที่สร้างขึนอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ (บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ (บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
ข้อ 5 การเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตาบลหนองบัววง ให้เป็นอานาจของ
เทศบาลตาบลหนองบัววง
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลตาบลหนองบัววงอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเทศบาลตาบลหนองบัววงอาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการตามวรรค
หนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตาบลหนองบัววงหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการ
รับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็
ได้บทบัญญัติตามข้อนี และข้อ 9 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงาน
แต่ให้ผู้ดาเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนหรือกาจัดของเสีย
อันตรายดังกล่าว แจ้งการดาเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (บัญญัติตาม ม.18 พรบ.สธ.)
ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดเขตพืนที่การให้บริการเก็บ ขนหรือกาจัด
สิ่งปฏิกูล หรือเขตพืนที่ที่เทศบาลตาบลหนองบัววงมอบให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนหรือเขตพืนที่การอนุญาต
ให้บุคคลใดดาเนินกิจการโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอานาจ
ของเทศบาลตาบลหน และรองบัววงระเบียบปฏิบัติได้ตามความจาเป็น
ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพืนที่การให้บริการเก็บ ขน
หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตาบลหนองบัววงหรือเขตพืนที่ที่เทศบาลตาบลหนองบัววงมอบให้บุคคลอื่น
ดาเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่เทศบาลตาบลหนองบัววงตามอัตราที่กาหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี ทังนี การจะกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกาจัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตาบลหนองบัววงจะต้อง
ดาเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กาหนดในกฎกระทรวง(ออกตามความใน ม.20(4) พรบ.สธ.)
ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกาจัด
สิ่งปฏิกูล ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลหนองบัววงการ
จัดการสิ่งปฏิกูลให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ ดังต่อไปนี
(๑)ห้ามมิให้ผู้ใดทาการถ่าย เท ทิง หรือทาให้มีขึนซึ่งสิ่งปฏิกูลในที่หรือทาง
สาธารณะ นอกจากในที่ที่เทศบาลตาบลหนองบัววงจัดไว้ให้
(2) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลที่
ถู ก สุ ข ลั ก ษณะอย่ า งเพี ย งพอและเหมาะสมตามที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น โดยค าแนะน าของเจ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุขประกาศกาหนด

-๑๗(3) ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยปละละเลย ให้มีสิ่งปฏิกูลในที่ดินของตนเอง หรือของบุคคล
อื่นในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ
(๔) ห้ามมิให้ผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินว่างเปล่า ปล่อยให้มีสิ่งปฏิกูลสะสม
หมักหมมจานวนมาก จนก่อให้เกิดความราคาญ (ออกตามความใน ม.20 พรบ.สธ.)
ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลโดยทาเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น(บัญญัติ
ตาม ม.19 พรบ.สธ.)
ข้อ 10 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลโดยทาเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลตาบลหนองบัววงจะต้องยื่นคา
ขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี (ออกตาม
ความใน ม.54 พรบ.สธ.)
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลหนองบัววงประกาศกาหนด
ข้อ 11 ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ 9 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล จะต้องจัดทา
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สิน ที่จะใช้ในการดาเนินกิจการขันต้นและวิธีการดาเนินงานดังนี
(1.1) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี
1.1.1) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก
1.1.2) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ ป้องกัน
กลิ่นและสัตว์แมลงพาหะนาโรคได้ มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน
1.1.3) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตังมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย
1.1.4) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม
1.1.5) มีอุปกรณ์ทาความสะอาดประจารถ เช่น ถังตักนา ไม้กวาด
นายาฆ่าเชือโร (เช่น ไลโซน 5%)
1.1.6) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่า
เป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “ รถดูดสิ่งปฏิกูล ” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบ
กิจการ ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้
ชัดเจนตามที่เทศบาลตาบลหนองบัววงประกาศกาหนด
(1.2) ต้องจัดให้มีเสือคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้งสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน
(1.3) กรณีที่ไม่มีระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนาสิ่งปฏิกูล
ไปกาจัด ณ แหล่งกาจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด
(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลจะต้องดาเนินการและระบุ
รายละเอียดในการดาเนินกิจการ ดังนี
(2.1) แผนงานที่ระบุประเภทของสิ่งปฏิกูลที่ต้องการรับกาจัด
(2.2) วิธีการกาจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ
(2.3) วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุม
เหตุราคาญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน รวมทังสุขภาพอนามัยของประชาชน
(2.4) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะใช้ในการกาจัดสิ่งปฏิกูล
(2.5) แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกาจัดสิ่งปฏิกูล
(2.6) รายละเอียดและหลักฐานกรรมสิทธิ์ที่ดินและโรงงานกาจัดสิ่งปฏิกูล

-๑๘(2.7) มีระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล
(2.8) มีเอกสารรับรองประสิทธิภาพของระบบการกาจัดมูลฝอยจากหน่วยงานราชการ
หรือสถาบันการศึกษาหรือห้องปฏิบัติการ จากหน่วยงานเอกชนที่ได้รับรองมาตรฐาน
(2.9) มีเอกสารรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2.10) สถานที่หรือโรงงานกาจัดสิ่งปฏิกูล ต้องไม่ก่อให้เกิดความราคาญให้กับ
ประชาชนผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง
(2.11) กรณีที่ไม่มีระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนาสิ่ง
ปฏิกูลไปกาจัด ณ แหล่งกาจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด
ข้อ 12 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นันทังหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่
จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทังแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาขอเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาต
พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามที่กาหนดในเทศบัญญัตินี
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
คาสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครัง
ครังละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครังให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อน
สินกาหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนัน แล้วแต่กรณี (บัญญัติตาม ม.56 พรบ.สธ.)
ข้อ 13 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละ
สิทธิ์ (ออกตามความใน ม.54 พรบ.สธ.)
ข้อ 14 ในการดาเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี (ออกตามความใน ม.20 พรบ.สธ.)
(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(1.1) ขณะทาการดูดสิ่งปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสือคลุม ถุงมือ
ยาง และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทาความสะอาดเสือคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจาก
เสร็จสินการปฏิบัติงานประจาวัน
(1.2) ทาความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จ
แล้ว ให้ทาการดูดนาสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล และทาความสะอาดท่อหรือ
สายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยนายาฆ่าเชือโรค (เช่น ไลโซน 5%)
(1.3) ทาความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ 1 ครัง หลังจากที่
ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว สาหรับนาเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบาบัดหรือกาจัดด้วยวิธีการ
ที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิงสู่สาธารณะ
(1.4) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ให้ทาการฆ่าเชือโรคด้วยนายาฆ่าเชือโรค
(เช่น ไลโซน 5%) แล้วทาการล้างด้วยนาสะอาด
(1.5) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง
(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล
(2.1) ในขณะทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสือคลุม
ถุงมือยางและรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง

-๑๙(2.2) ต้องทาความสะอาดเสือคลุม ถุงมือยางและรองเท้าหนังยางทุกวันหลัง
เสร็จสิน การปฏิบัติงานประจาวัน
(2.3) ในการปฏิบัติงานกาจัดสิ่งปฏิกูล ต้องระวังและป้องกันการตกหล่นของ
สิ่งปฏิกูล
ข้อ 15 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินีให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของเทศบาลตาบลหนองบัววงเท่านัน (บัญญัติตาม ม.55 วรรคหนึ่ง พรบ.สธ.)
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสินอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต(บัญญัติ
ตาม ม.55 วรรคสอง พรบ.สธ.)
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด (ออกตามความใน ม.55 วรรคสาม พรบ.สธ.)
ข้อ 16 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินีในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครังแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิน
อายุสาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนัน ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึนอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระเว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนันก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียม ครังต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองครัง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นันหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน(ออกตามความใน ม.65 พรบ.สธ.)
ข้อ 17 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตาบล
หนองบัววง (บัญญัติตาม ม.64 พรบ.สธ.)
ข้อ 18 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดาเนินกิจการตามเทศบัญญัตินีจะพึงเรียกเก็บค่าบริการ
จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขันสูงตามที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี(ออกตามความใน ม.20(5)
พรบ.สธ.)
ข้อ 19 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินีต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ(บัญญัติตาม ม.57 พรบ.สธ.)
ข้อ 20 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือ
ชารุด ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี
(๑)ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึก
การแจ้ ง ความต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ ห่ ง ท้ อ งที่ ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หายมาแ สดงต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย
(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย (ออกตามความใน
ม.58 พรบ.สธ.)
ข้อ 21 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินีไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินีหรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับ การประกอบ
กิจการตามทีไ่ ด้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้
-๒๐-

ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน (บัญญัติตาม ม.59 พรบ.สธ.)
ข้อ 22 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตังแต่สองครังขึนไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินีหรือเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี และ
การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนันก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือ มี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน (บัญญัติตาม ม.60 พรบ.สธ.)
ข้อ 23 คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนันไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนา หรือสานักทาการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนันได้รับทราบคาสั่งแล้วตังแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง
แล้วแต่กรณี (บัญญัติตาม ม.61 พรบ.สธ.)
ข้อ 24 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต(บัญญัติตาม ม.62
พรบ.สธ.)
ข้อ 25 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆที่อยู่นอกเขตพืนที่การให้บริการเก็บ
ขนหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตาบลหนองบัววงหรือเขตพืนที่ที่เทศบาลตาบลหนองบัววงมอบให้บุคคลอื่น
ดาเนินการแทนหรือเขตพืนที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องดาเนินการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด(ออกตามความใน
ม.20(3) พรบ.สธ.)
ข้อ 26 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอานาจของ
เทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ (บัญญัติตาม ม.44 วรรคสอง พรบ.สธ.)
ข้อ 27 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินีต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (แม่บทตาม พรบ.สธ.กาหนดไว้แล้ว)
ข้อ 28 ให้นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัววง รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี และให้มี
อานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูง
ท้ายเทศบัญญัติสิ่งปฏิกูล
เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ..............
ลาดับ
รายการ
บาท
1 อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตให้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน
รับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล ตามเทศบัญญัติข้อ 16, ข้อ 17, ข้อ 18
ก. รับทาการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ฉบับละ
5,000
ข. รับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ฉบับละ
5,000
-๒๑-

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูง
ท้ายเทศบัญญัติสิ่งปฏิกูล
เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ…………..
อัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
ลาดับ
รายการ
1. อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ตามเทศบัญญัติข้อ ข้อ 16, ข้อ 17, ข้อ 18
ก. ค่าเก็บ ขนอุจจาระ ปัสสาวะและสิ่งปฏิกูล ครังหนึ่งๆบ่อหรือจุดละ

บาท
๘0

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)
ปลัดเทศบาล

รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)
นายกเทศมนตรี
รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)
ที่ประชุม

ครับนายกเทศมนตรี ก็ได้เสนอญัตติขออนุมัติต่อสภาเทศบาล เพื่อให้พิจารณา
ร่างเทศบั ญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ………
(วาระที่ ๑ ขันรับหลักการ) ไปแล้วนะครับ เชิญท่านปลัดเทศบาล
ชีแจงเพิ่มเติมครับฯ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
ผู้บริหารได้เสนอญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง
เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ……… (วาระที่ ๑ ขันรับหลักการ)
ต่อสภาเพื่อพิจารณาร่างฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 45 ญัตติ
ร่างเทศบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่
สองนันให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยประธานในที่
ประชุมเป็นประธานคณะกรรรมการแปรญัตติ
ปลัดเทศบาลก็ได้ชีแจงระเบียบฯแล้วนะครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เลขานุการได้
ชีแจงระเบียบไปแล้ว ดิฉันเสนอขอให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
สามวาระรวดเดียว ค่ะ
ครับผู้บริหารเสนอให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นพิจารณาร่างเทศบัญญัติ สามวาระ
รวดเดียว ผมขอถามมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ
สามวาระรวดเดียว โปรดยกมือ ครับ
-มีมติเห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

๘
๑

-๒๒-

เสียง
เสียง
เสียง

รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)

ครับต่อไปผมก็ขอถามมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้รับหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ………
(วาระที่ ๑ ขันรับหลักการ) ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)

ครับเป็นอันว่าสมาชิกมีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตาบลหนองบัววง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ..…(วาระที่ ๑ ขันรับหลักการ)
ครับ

๘
๑

เสียง
เสียง
เสียง

๓.๓.๒ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่องการจัดการ
สิ่งปฏิกูล พ.ศ. ……… ( วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ขั้นแปรญัตติ และลงมติ)
รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)
รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)

ครับในวาระนีเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่อง
การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ……… (วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ขันแปรญัตติและลงมติ)
ซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา มีสมาชิกท่านใด
จะเสนอขอแปรญัตติหรือไม่ เชิญครับ
เป็นอันว่าไม่มีสมาชิกท่านใด ขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ……… ครับ
กระผมจึงขอมติที่ประชุมหากสมาชิกฯท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบล
หนองบัววง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ……… วาระที่ ๒ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

๘
๑

รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)

ต่อไปพิจารณาในวาระที่ 3 ว่าสมควรให้เห็นชอบตราเป็นร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ……… เพื่อนาเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติ
ต่อไปหรือไม่ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)

เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง
เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ……… เพื่อนาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมาพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติต่อไป
๓.๔ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่องการจัดการ
มูลฝอย พ.ศ…….

๘
๑

เสียง
เสียง
เสียง

เสียง
เสียง
เสียง

๓.๔.๑ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่องการจัดการ
มูลฝอย พ.ศ…… (วาระที่ ๑ ขันรับหลักการ)
-๒๓-

รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)
นายกเทศมนตรี

ครับในวาระนี ทางฝ่ายบริหารได้ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ…… (วาระที่ ๑
ขันรับหลักการ) ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติ ครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัววง ข้าพเจ้านางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัววง มีความจาเป็นที่ต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัววง ในการขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง
เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ…… (วาระที่ ๑ ขันรับหลักการ) โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังต่อไปนี

หลักการ
เพื่อให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล อาศัยอานาจตามความใน มาตรา 60 มาตรา 61
มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
และมาตรา ๔๑ กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
และอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. ๒๕๔๕
เหตุผล
เพือ่ ประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอย
ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัววง ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระทาได้โดยการตราเป็น
เทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติมูลฝอยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 และมาตรา ๔๑ กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกาจัดสิ่ งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยและอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เทศบาลตาบลหนองบั ว วงโดยความเห็ นชอบของสภาเทศบาลต าบลหนองบั ว วง และผู้ ว่า ราชการจัง หวั ด
นครราชสีมา จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี
ข้อ 1 เทศบัญญัตินีเรียกว่า “เทศบัญญัติมูลฝอย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ…………….”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินีให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลหนองบัววง ตังแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ที่สานักงานเทศบาลตาบลหนองบัววงแล้วเจ็ดวัน (ออกตามความใน ม.63 พรบ.เทศบาล)
ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. 2553 และให้ใช้เทศบัญญัตินีแทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ
ถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลียงสัตว์ หรือ
ที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชือ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (บัญญัติตาม ม.4
พรบ.สธ.)
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลหนองบัววง
(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตังจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (บัญญัติ
ตาม ม.4 พรบ.สธ.)
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือ
สิ่งที่สร้างขึนอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
-๒๔-

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)
ข้อ 5 การเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยในเขตเทศบาลตาบลหนองบัววงให้เป็นอานาจของ
เทศบาลตาบลหนองบัววงในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลตาบลหนองบัววงอาจร่วมกับหน่วยงานของ
รัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเทศบาลตาบลหนองบัววงอาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตาบลหนองบัววงหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้
ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการก็ได้บทบัญญัติตามข้อนี และข้อ 9 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ดาเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนหรือ
กาจัดของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการดาเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (บัญญัติตาม ม.18
พรบ.สธ.)
ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดเขตพืนที่การให้บริการเก็บ ขนหรือกาจัด
มูลฝอย หรือเขตพืนที่ที่เทศบาลตาบลหนองบัววง มอบให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนหรือเขตพืนที่การอนุญาต
ให้บุคคลใดดาเนินกิจการโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอานาจ
ของเทศบาลตาบลหนองบัววง และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจาเป็น
ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพืนที่การให้บริการเก็บ ขน
หรือกาจัดมูลฝอยของเทศบาลตาบลหนองบัววงหรือเขตพืนที่ที่เทศบาลตาบลหนองบัววงมอบให้บุคคลอื่น
ดาเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่เทศบาลตาบลหนองบัววงตามอัตราที่กาหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี ทังนี การจะกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกาจัดมูลฝอย เทศบาลตาบลหนองบัววงจะต้อง
ดาเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (ออกตามความใน ม.20(4) พรบ.สธ.)
ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกาจัด
มูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยใช้บังคับ ในเขตเทศบาลตาบล หนองบัววง
การจัดการมูลฝอยให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติดังต่อไปนี
(1) ห้ามมิให้ผู้ใดทาการถ่าย เท ทิง หรือทาให้มีขึนซึ่งมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ
นอกจากในที่ที่เทศบาลตาบลหนองบัววงจัดไว้ให้
(2) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูก
สุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกาหนด
(3) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องดาเนินการคัดแยกมูลฝอย
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(4) ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยปละละเลย ให้มีมูลฝอยในที่ดินของตนเอง หรือของบุคคลอื่น
ในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ
(5) ห้ามมิให้ผู้ใดทาการขน คุ้ย เขี่ย หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ รถขน หรือเรือนขน
หรือสถานที่เทมูลฝอยใดๆของเทศบาลตาบลหนองบัววง เว้นแต่จะเป็นการกระทาของเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบล
หนองบัววง ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
(6) ห้ามมิให้ผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินว่างเปล่า ปล่อยให้มีมูลฝอยสะสมหมัก
หมมจานวนมาก จนก่อให้เกิดความราคาญ (ออกตามความใน ม.20 พรบ.สธ.)
ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(บัญญัติตาม ม.19 พรบ.สธ.)
-๒๕-

ข้อ 10 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอย โดยทาเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลตาบลหนองบัววงจะต้องยื่นคา
ขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี (ออกตาม
ความใน ม.54 พรบ.สธ.)
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง /หนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล
(๓)หนังสือมอบอานาจ /ใบทะเบียนพาณิชย์
(4) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(5) เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลหนองบัววงประกาศกาหนด
ข้อ 11 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี (ออกตาม
ความใน ม.54 พรบ.สธ.)
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนมูลฝอย จะต้องจัดทา
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สิน ที่จะใช้ในการดาเนินกิจการขันต้นและวิธีการดาเนินงาน ดังนี
(1.1) จานวนพนักงานที่คาดว่าจะต้องมีและหน้าที่โดยสังเขป
(1.2) จานวนและประเภทของยานพาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บขน
(1.3) สถานทีร่ วบรวมมูลฝอย
(1.4) แผนงานที่ระบุประเภทของมูลฝอยที่ต้องการเก็บขน
(1.5) วิธกี ารเก็บขนมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
(1.6) วิธกี ารคัดแยกมูลฝอยก่อนการเก็บขน
(1.7) วิธกี ารป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การ
ควบคุมเหตุราคาญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน รวมทังสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
(1.8) ต้องมีรถเก็บขนมูลฝอย ที่ได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก
(1.9) รถเก็บขนมูลฝอยต้องปกปิดมิดชิด สามารถป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลง
พาหะนาโรคได้ โดยส่วนของรถต้องมีที่เปิด-ปิด เพื่อป้องกันมูลฝอยตกหล่นหรือปลิว
(1.10) ระบบเครื่องยนต์และเครื่องจักร ในการถ่ายเทมูลฝอยต้องอยู่ในสภาพที่ดี
ใช้งานได้ตลอดเวลาและต้องไม่มีการรั่วไหลของนาเสียจากมูลฝอย
(1.11) มีอุปกรณ์ทาความสะอาดประจารถ เช่นไม้กวาด ถังตักนา นายาฆ่าเชือ
โรคเป็นต้น
(1.12) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความ “รถเก็บขนมูลฝอย” ที่ยานพาหนะเก็บขน
มูลฝอยและต้องแสดงเลขทะเบียนใบประกอบกิจการ ซึ่งหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือ
เจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทย ซึ่งมีขนาดเห็นได้ชัดเจน ตามที่เทศบาลตาบลหนองบัววงประกาศกาหนด
(1.13) ต้องจัดให้มีเสือคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มส้นถึงแข้งสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน
(1.14) กรณีที่ไม่มีระบบกาจัดมูลฝอยของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนามูล
ฝอยไปกาจัด ณ แหล่งกากาจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด
(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยจะต้องดาเนินการและระบุ
รายละเอียดในการดาเนินกิจการ ดังนี
(2.1) แผนงานที่ระบุประเภทของมูลฝอยที่ต้องการรับกาจัด
(2.2) วิธกี ารกาจัดมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
-๒๖-

(2.3) วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การ
ควบคุมเหตุราคาญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน รวมทังสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
(2.4) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะใช้ในการกาจัดมูลฝอย
(2.5) แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกาจัดมูลฝอย
(2.6) รายละเอียดและหลักฐานกรรมสิทธิ์ที่ดินและโรงงานกาจัดมูลฝอย
(2.7) มีระบบกาจัดมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล
(2.8) มีเอกสารรับรองประสิทธิภาพของระบบการกาจัดมูลฝอยจากหน่วยงาน
ราชการหรือสถาบันการศึกษาหรือห้องปฏิบัติการ จากหน่วยงานเอกชนที่ได้รับรองมาตรฐาน
(2.9) มีเอกสารรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2.10) สถานที่หรือโรงงานกาจัดมูลฝอย ต้องไม่ก่อให้เกิดความราคาญให้กับ
ประชาชน ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง
(2.11) กรณีที่ไม่มีระบบกาจัดมูลฝอยของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนามูล
ฝอยไปกาจัด ณ แหล่งกาจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด
ข้อ 12 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นันทังหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่
จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทังแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้อง หรือครบถ้วนตามที่
กาหนดในเทศบัญญัตินีในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครัง ครังละไม่เกินสิบห้า
วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครังให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสินกาหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนัน แล้วแต่กรณี (บัญญัติตาม ม.56 พรบ.สธ.)
ข้อ 13 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าสละ
สิทธิ์ (ออกตามความใน ม.54 พรบ.สธ.)
ข้อ 14 ในการดาเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี (ออกตามความใน ม.20 พรบ.สธ.)
(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนมูลฝอย
(1.1) ในขณะทาการเก็บขนมูลฝอย ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสือคลุม ถุง
มือยางและรองเท้าหุ้มหนังยางสูงถึงแข้ง
(1.1) ต้องทาความสะอาดเสือคลุม ถุงมือยางและรองเท้าหุ้มหนังยางทุกวันหลัง
เสร็จสินการปฏิบัติงานประจาวัน
(1.3) ในการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย ต้องระวังและป้องกันการปลิว ตกหล่น
ของมูลฝอย และการรั่วไหลของนาเสียจากมูลฝอยในขณะจัดเก็บขนมูลฝอย ไปยังสถานที่กาจัด
(1.4) ต้องจัดให้มีลานจอดรถ สาหรับรถเก็บขนมูลฝอย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
และต้องดูแลรักษาสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะ
(1.5) ต้องทาความสะอาดพาหนะเก็บขนมูลฝอย อย่างน้อยวันละ 1 ครัง
-๒๗-

หลังจากที่ออกไปปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย ด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ
(1.6) มีการตรวจสุขภาพพนักงานแก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย อย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง
(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอย
(2.1) ในขณะทาการกาจัดมูลฝอย ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสือคลุม ถุง
มือยางและรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง
(2.2) ต้องทาความสะอาดเสือคลุม ถุงมือยางและรองเท้าหนังยางทุกวัน
หลังเสร็จสินการปฏิบัติงานประจาวัน
(2.3) ในการปฏิบัติงานกาจัดมูลฝอย ต้องระวังและป้องกันการปลิว
ตกหล่นของมูลฝอย
ข้อ 15 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินีให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของเทศบาลตาบลหนองบัววงเท่านัน
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสินอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด (ออกตามความใน ม.55 พรบ.สธ.)
ข้อ 16 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินีในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครังแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิน
อายุสาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนัน ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึนอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระเว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนันก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครังต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองครังให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นันหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่า
ธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน (ออกตามความใน ม.65 พรบ.สธ.)
ข้อ 17 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินีให้เป็นรายได้ของเทศบาลตาบล
หนองบัววง (บัญญัติตาม ม.64 พรบ.สธ.)
ข้อ 18 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดาเนินกิจการตามเทศบัญญัตินีจะพึงเรียกเก็บค่าบริการ
จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขันสูง ตามที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี (ออกตามความใน ม.20(5)
พรบ.สธ.)
ข้อ 19 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินีต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ (บัญญัติตาม ม.57 พรบ.สธ.)
ข้อ 20 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือ
ชารุด ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทน
-๒๘-

ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(ออกตามความใน ม.58 พรบ.สธ.)
ข้อ 21 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินีไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ
ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินีหรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้
ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน (บัญญัติตาม ม.59 พรบ.สธ.)
ข้อ 22 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตังแต่สองครังขึนไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินีหรือเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม
เทศบัญญัตินี และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนันก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน (บัญญัติตาม ม.60
พรบ.สธ.)
ข้อ 23 คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าวให้ส่งคาสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคาสั่งนันไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนันได้รับทราบคาสั่งแล้วตังแต่เวลาที่คาสั่งไปถึงหรือวันปิดคาสั่ง
แล้วแต่กรณี (บัญญัติตาม ม.61 พรบ.สธ.)
ข้อ 24 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (บัญญัติตาม ม.62
พรบ.สธ.)
ข้อ 25 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆที่อยู่นอกเขตพืนที่การให้บริการเก็บ
ขนหรือกาจัดมูลฝอยของเทศบาลตาบลหนองบัววงหรือเขตพืนที่ที่เทศบาลตาบลหนองบัววงมอบให้บุคคลอื่น
ดาเนินการแทนหรือเขตพืนที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องดาเนินการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด(ออกตามความใน
ม.20(3) พรบ.สธ.)
ข้อ 26 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตังข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอานาจของ
เทศบาลตาบลหนองบัววง ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ (บัญญัติตาม ม.44 วรรคสอง พรบ.สธ.)
ข้อ 27 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินีต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (แม่บทตาม พรบ.สธ.กาหนดไว้แล้ว)
ข้อ 28 ให้นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลหนองบัววงรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี
และให้มีอานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี

-๒๙บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูง

ท้ายเทศบัญญัติมูลฝอย
เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ…………
ลาดับ
รายการ
1 อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตให้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน
รับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลตามเทศบัญญัติข้อ 16, ข้อ17 ,ข้อ18
ก. รับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ฉบับละ
ข. รับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ฉบับละ
ค. รับทาการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชือ โดยทาเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ฉบับละ
ง. รับทาการกาจัดมูลฝอยติดเชือ โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ฉบับละ

บาท

5,000
5,000
10,000
10,000

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูง
ท้ายเทศบัญญัติมูลฝอย
เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ...............
อัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บขนมูลฝอย
ลาดับ

รายการ

อัตราค่าเก็บมูลฝอย ตามเทศบัญญัติข้อ 16, ข้อ 17, ข้อ 18
1. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจารายเดือน
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร
ค่าเก็บและขนทุกๆ 20 ลิตรหรือเศษของแต่ละ 20 ลิตร
วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร
วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร
วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร
วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร
วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร
วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร
วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ลูกบาศก์เมตร
ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร
(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครังคราว
- ครังหนึ่งๆ ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
- ครังหนึ่งๆ เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร
-๓๐-

บาท

เดือนละ

20

เดือนละ
เดือนละ
เดือนละ
เดือนละ
เดือนละ
เดือนละ
เดือนละ
เดือนละ
เดือนละ

40
60
80
100
300
500
700
900
2,000

เดือนละ

2,000

ครังละ

150

ลูกบาศก์เมตรละ

150

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูง
ท้ายเทศบัญญัติมูลฝอย
เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ...............
อัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บขนมูลฝอย
ลาดับ

รายการ

บาท

อัตราค่าเก็บมูลฝอย ตามเทศบัญญัติข้อ 16, ข้อ 17, ข้อ 18
2. ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชือ
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชือเป็นรายเดือน
- กรณีที่มีนาหนักวันหนึ่งไม่เกิน 2 กิโลกรัม
หรือมีปริมาณไม่เกิน 13 ลิตร
เดือนละ
- กรณีที่มีนาหนักวันหนึ่งเกิน 2 กิโลกรัม หรือมีปริมาณ
เกิน 13 ลิตร ค่าเก็บและขนทุกๆ 3 กิโลกรัม หรือ
ทุกๆ 13 ลิตร หรือเศษของแต่ละ2 กิโลกรัม หรือ
แต่ละ 13 ลิตร
เดือนละ
(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชือเป็นครังคราว
- ค่าเก็บและขนแต่ละครังคิดอัตรา
ครังละ
(ทังนี ให้กาหนดเป็นอัตราตามระยะทางที่เก็บขน)
- กรณีที่มูลฝอยมีนาหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม หรือมีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร
ให้คิดอัตราเพิ่มขึนอีก
ครังละ
- กรณีที่มูลฝอยมีนาหนักเกิน 75 กิโลกรัม หรือเกิน 500 ลิตร
ให้คิดค่าเก็บขนเพิ่มขึนในอัตราทุกๆ 75 กิโลกรัม หรือทุกๆ 500 ลิตร
หรือเศษของ 75 กิโลกรัม หรือ 500 ลิตร
หน่วยละ

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูง
ท้ายเทศบัญญัติมูลฝอย
เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ…………
ลาดับ
รายการ
1 อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตให้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน
รับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลตามเทศบัญญัติข้อ 16, ข้อ17 ,ข้อ18
ก. รับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ฉบับละ
ข. รับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ฉบับละ

-๓๑-

300

300
3,000
400
400

ค่าธรรมเนียม

5,000
5,000

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูง
ท้ายเทศบัญญัติมูลฝอย
เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ...............
อัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บขนมูลฝอย
ลาดับ
1.

รายการ

บาท

อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามเทศบัญญัติข้อ16 ,ข้อ17 ,ข้อ18
ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจาเดือนสาหรับอาคารหรือเคหะสถาน
วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร
เดือนละ 10
วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร
เดือนละ
20
วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร
เดือนละ
60
วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร
เดือนละ
80
วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร
เดือนละ 100
วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร
เดือนละ 300
วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร
เดือนละ
500
วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร
เดือนละ 700
วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร
เดือนละ
900
ข. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจาเดือนสาหรับตลาด โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่
ซึ่งมีมูลฝอยมาก (เกิน 500 ลิตร / วันขึนไป )
วันหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ 2,000
วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขนทุกๆลูกบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร
เดือนละ 2,000
ค. ค่าเก็บขนมูลฝอยเป็นครังคราว ครังหนึ่งๆ ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
ครังละ 150
แต่ถ้าเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตรละ 150

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)
ปลัดเทศบาล

ครับนายกเทศมนตรี ก็ได้เสนอญัตติขออนุมัติต่อสภาเทศบาล เพื่อให้พิจารณา
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ...............
(วาระที่ ๑ ขันรับหลักการ) ไปแล้วนะครับ เชิญท่านปลัดเทศบาลชีแจงเพิ่มเติมครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
ผู้บริหารได้เสนอญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่องการ
จัดการมูลฝอย พ.ศ............... (วาระที่ ๑ ขันรับหลักการ) ต่อสภาเพื่อพิจารณา
-๓๒-

รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)
นายกเทศมนตรี
รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)

ร่างฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาฯท้องถิ่น พ.ศ.2547
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 45 ญัตติร่างเทศบัญญัติที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ อนุมัติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียวก็ได้
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่
สองนันให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยประธานในที่
ประชุมเป็นประธานคณะกรรรมการแปรญัตติ
ปลัดเทศบาลก็ได้ชีแจงระเบียบฯแล้วนะครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เลขานุการได้
ชีแจงระเบียบไปแล้ว ดิฉันเสนอขอให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
สามวาระรวดเดียว ค่ะ
ครับผู้บริหารเสนอให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นพิจารณาร่างเทศบัญญัติ สามวาระ
รวดเดียว ผมขอถามมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ
สามวาระรวดเดียว โปรดยกมือ ครับ

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

๘
๑

รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)

ครับต่อไปผมก็ขอถามมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้รับหลักการแห่ง
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ...............
(วาระที่ ๑ ขันรับหลักการ) ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)

ครับเป็นอันว่าสมาชิกมีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ...............
(วาระที่ ๑ ขันรับหลักการ) ครับ

๘
๑

เสียง
เสียง
เสียง

เสียง
เสียง
เสียง

๓.๔.๒ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่องการจัดการ
มูลฝอย พ.ศ…………… ( วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ขั้นแปรญัตติ และลงมติ)
รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)
รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)

ครับในวาระนีเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง
เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.........วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ขันแปรญัตติ และลงมติ)
ซึง่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา มีสมาชิกท่านใด
จะเสนอขอแปรญัตติหรือไม่ เชิญครับ
เป็นอันว่าไม่มีสมาชิกท่านใด ขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตาบลหนองบัววงเรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ…………. ครับ

-๓๓-

กระผมจึงขอมติมติที่ประชุมหากสมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตาบลหนองบัววง เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ ……… วาระที่ 2 โปรดยกมือ ครับ
ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

๘ เสียง
- เสียง
๑ เสียง

รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)

ต่อไปพิจารณาในวาระที่ 3 ว่าสมควรให้เห็นชอบตราเป็นร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตาบลหนองบัววง เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ…………. เพื่อนาเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติ
ต่อไปหรือไม่ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)

เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัววง
เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ…………. เพื่อนาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติต่อไป

๗
๒

เสียง
เสียง
เสียง

๓.๕.ญัตติขออนุมัติการทากิจการนอกเขตเทศบาลเรื่องโครงการขุดลอก
พร้อมตกแต่งคันคูรอบหนองวง หมู่ที่ ๙ ตาบลขุย
รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)
นายกเทศมนตรี

ในวาระนี นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัววงมีความประสงค์จะขออนุมัติ
ทากิจการนอกเขตเทศบาล เรื่องโครงการขุดลอกพร้อมตกแต่งคันคูรอบ
หนองวง หมู่ที่ ๙ ตาบลขุย เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัววง
ข้าพเจ้านางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัววง
มีความจาเป็นที่ต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัววง ในการทากิจการ
นอกเขตเทศบาล โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี

หลักการ
ขออนุมัติสภาเทศบาล ในการทากิจการนอกเขตเทศบาล โดยอาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๕๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒
เทศบาลอาจทากิจการนอกเขต ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี
(๑)การนันจาเป็นต้องทาและเป็นการที่เกี่ยวเนื่อง กับกิจการที่ดาเนินตามอานาจหน้าที่
ภายในเขตของตน
(๒)ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัดหรือสภา
ตาบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
เหตุผล
ด้วยเทศบาลตาบลหนองบัววง มีความจาเป็นที่ต้องดาเนินการทากิจการนอกเขตเทศบาล
ตามโครงการขุดลอกพร้อมตกแต่งคันคูรอบหนองวง หมู่ที่ ๙ ตาบลขุย เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลหนองบัววง และเทศบาลตาบลขุย ได้ใช้นาในการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง และเพื่อให้ประชาชน

-๓๔-

ใช้นาในการเกษตร การประมง รวมทังการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ เทศบาลตาบลหนองบัววง
จึงขอดาเนินการทากิจการนอกเขตเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
โครงการขุดลอกพร้อมตกแต่งคันคูรอบหนองวง หมู่ที่ ๙ ตาบลขุย โดยดาเนินการ
ขุดลอกพร้อมตกแต่งคันคูรอบหนองวง ความยาวประมาณ ๘๕๐ เมตร ขนาดพืนที่สระหนองวง ๑๕ ไร่
พร้อมประตูนาเปิด-ปิด
เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีพืนที่ดาเนินการนอกเขตเทศบาลตาบลหนองบัววง และมีพืนที่
เกี่ยวเนื่องกับเขตเทศบาลตาบลขุย เทศบาลฯจึงนาเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัววง เพื่อพิจารณา
ตามความในมาตรา ๕๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน จึงมีความจาเป็นต้องเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)
นายทองคา ชุมสงฆ์
รองนายกเทศมนตรี

ครับนายกเทศมนตรีก็ได้เสนอญัตติขออนุมัติต่อสภาเทศบาลทากิจการ
นอกเขตเทศบาล เรื่องโครงการขุดลอกพร้อมตกแต่งคันคูรอบหนองวง หมู่ที่ ๙
ตาบลขุย ไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม หรือผู้บริหารมีข้อชีแจงเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย
ทองคา ชุมสงฆ์ รองนายกเทศมนตรีตาบลหนองบัววง อย่างที่ได้นาเรียนให้ท่าน
ทราบทาว่าไมทางเทศบาลตาบลหนองบัววงจึงต้องขอมติจากสภา เพื่อที่จะได้ส่งมติ
ที่ประชุมให้กับเขตเทศบาลตาบลขุย เพื่อที่เราจะได้ใช้งบประมาณในส่วนนี มติตรง
นีเป็นอย่างไรนัน เราต้องรอมติจากเทศบาลตาบลขุยด้วย หากเทศบาลตาบลขุย มี
มติอนุมัติเราก็สามารถดาเนินการได้ครับ

รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)

สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมครับ
สมาชิกเห็นชอบให้เทศบาลทากิจการนอกเขตเทศบาล ตามโครงการขุดลอกพร้อม
ตกแต่งคันคูรอบหนองวง หมู่ที่ ๙ ตาบลขุย โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

รองประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)
นาสุรมนตรี คาด้วง

เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาลมีมติให้เทศบาลทากิจการนอกเขตเทศบาล
ตามโครงการขุดลอกพร้อมตกแต่งคันคูรอบหนองวง หมู่ที่ ๙ ตาบลขุย ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย
สุรมนตรี คาด้วง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัววง ขออนุญาตเสนอแนะ
แนวคิดครับ กระผมมีความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในการทากิจการนอกเขตเทศบาล
ตาบลหนองบัววง ตามโครงการขุดลอกพร้อมตกแต่งคันคูรอบหนองวง หมู่ที่ ๙
ตาบลขุย เพราะหากเราทาได้จริงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นเป็น
อย่างมาก ประชาชนสามรถทาการเกษตรได้ในการอุปโภค บริโภค และ สามารถ
ปลูกพืชผักสวนครัวได้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกมากมาย ครับ

๗
๒

-๓๕-

เสียง
เสียง
เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

ปฏิมาภรณ์ ประทุมมา

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวปฎิมาภรณ์ ประทุมมา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัววง เขต ๑ มีเรื่องนา
เรียนปรึกษาเรื่องนาประปาที่บ้านใหม่ถ้าเราจะขยายบ่อให้มีการจัดเก็บนาได้มากขึนเรา
พอจะมีงบประมาณส่วนไหนมาช่วยในเรื่องนีได้บ้าง อย่างเช่นวันไหนที่ไฟดับบ่อบ้านใหม่
นาจะไม่ไหลเลยเรื่องการหาที่พักนาก่อนจะนามาผลิตนาประปานันหากเราทาได้จริงก็ดี
ค่ะ นาประปาของเราจะดีขึนจะไม่มีนาขุ่นแดงพนักงานเราก็จะได้ลดภาระลงปัจจุบัน
พนักงานเราก็มีน้อยแต่รับผิดชอบหลายอย่างค่ะ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุรมนตรี คาด้วง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัววง เขต ๑ ขออนุญาต
เสนอแนะข้อคิดเห็น ในเรื่องระเบียบว่าด้วยการใช้นาประปา พ.ศ. ……. ในส่วนของ
นาประปาของทางเทศบาลตาบลหนองบัววง ที่มีสีขุ่นแดงนัน กระผมคิดว่าหากเรามี
บ่อพักนาก่อนนาไปสู่ขันตอนต่อไป จะทาให้นาที่เราส่งให้ประชาชนใช้นัน จะไส
และสะอาดมากขึนครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัววง ขอชีแจงเพิ่มเติม
ในส่วนของเรื่องนาประปา ทางเทศบาลเรามีการจัดเก็บรายได้เอง ซึ่งจาก
สภาพปัจจุบันชุมชนมีการขยายตัว ทาให้การผลิตนาประปาเพิ่มมากขึน ปริมาณ
สารส้มที่ใช้ก็เพิ่มมากขึน เราใช้ประมาณ ๑๐๐ กิโลกรัม ต่อวัน เพราะแหล่งนาลา
ห้วยทะเมนชัยในช่วงฤดูฝนจะมีการชะล้างหน้าดินไหลสู่ลาห้วยทาให้นามีสีแดงขุ่น
มีกลิ่นเหม็น ในส่วนนีขออนุญาตให้ผู้ผลิตนาประปาชีแจงเพิ่มเติมค่ะ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายธนภูมิ เดิมทารัมย์ พนักงานผลิตผลิตนาประปา ขออนุญาตชีแจงเพิ่มเติม
เนื่องจากลาห้วยได้เกิดการชะล้างหน้าดินในช่วงฤดูฝนและได้ไหลสู่ลาห้วย ทาให้นา
มีสีแดงขุ่น และนาที่ใช้ทาประปา เป็นนานิ่งขาดออกซิเจนทาให้นา มีกลิ่นเหม็น
ทางประปาเราไม่ได้นิ่งนอนใจและในฤดูฝนทาให้เราต้องใช้สารส้มในปริมาณที่มาก
ขึนประมาณ ๕๐ – ๑๐๐ กิโลกรัม ต่อวัน ในฤดูแล้งนันนาจะใสการใช้สารส้มก็จะมี
ปริมาณที่น้อยลงประมาณ ๒๕ – ๕๐ กิโลกรัม ต่อวัน ทางประปาก็จะพัฒนาให้
นาประปาเรามีคุณภาพมากยิ่งขึนครับ ขอบคุณครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายทองคา ชุมสงฆ์ รองนายกเทศมนตรีตาบลหนองบัววง ขออนุญาตชีแจงเพิ่มเติม
เรื่องราคานาประปาที่เราจะเก็บเพิ่มขึน เทศบาลเราได้ประชามคมชาวบ้านแล้ว
ในเรื่องการประปาการสูบนามาพักเพื่อให้นาตกตะกอนก่อนที่จะนามาสู่ขันตอน
การผลิตต่อไปทางคณะผู้บริหารกาลังดาเนินการหาบ่อพักนาที่เหมาะสมครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสารวย สังสัมฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ ต.ขุย ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้กล่าวถึงที่
สาธารณะหนองไร่นัน หนองไร่ที่มีปัญหาแนวเขตของเรายังไม่แน่นอน
แต่ที่รอบข้างเขามีโฉนด เกี่ยวกับเรื่องนาประปาถ้าเราทาได้ก็น่าจะดีนานามูลมาพัก
ที่หนองสะแบงเพราะที่ตรงนันเรามีนาที่พอเพียงในการใช้อยู่แล้วอยากให้ทาง
ผู้บริหารช่วยติดตามด้วยครับและงบประมาณที่จะทาเราก็จะได้ไม่หนักเกินไป ครับ

สุรมนตรี คาด้วง

นายกเทศมนตรี

ธนภูมิ เดิมทารัมย์

ทองคา ชุมสงฆ์

สารวย สังสัมฤทธิ์

ทองคา ชุมสงฆ์

-๓๖เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายทองคา ชุมสงฆ์ รองนายกเทศมนตรีตาบลหนองบัววง ขอบคุณสาหรับ

สุรมนตรี คาด้วง

รองประธานสภา
(ประธานที่ประชุม)
วิษณุ กองแก้ม

ทองคา ชุมสงฆ์

วรรณา พรมมา

สุรมนตรี คาด้วง

นายกเทศมนตรี

คาแนะนาครับ หนองสระแบงเป็นทาเลที่ดีแต่เราไม่มีทสี่ าหรับติดตังโรงกรองส่วนที่
กุดหวายหลังประปาเราสูบนาจากลาห้วยทะเมนชัย มาพักที่บ่อกุดหวายได้
ซึง่ พืนที่ ๖ ไร่ เราจะได้นามาพักในปริมาณที่มาก จะเป็นการลงทุนที่น้อยแต่ได้ผล
คุ้มค่ามากครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุรมนตรี คาด้วง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัววง เขต ๑ กระผมขอเรียน
ปรึกษา ๒ เรื่องด้วยกัน เรื่องที่ ๑.เรื่องการแจกเบียฯ เนื่องจากสมาชิกสภาทางาน
ร่วมกับพัฒนาชุมชนในการแจกเบียฯให้กับชาวบ้านมีเรื่องการเซ็นต์รับแต่ไม่ได้
รับเงิน ทาให้การแจกเบียฯเรามีปัญหา กระผมอยากจะปรึกษาพอจะมีวิธีไหนที่จะ
ทาให้การแจกเบียฯเป็นไปด้วยดี เรื่องที่ ๒. เรื่องการประสานงานของพนักงานกับ
สมาชิกสภา กระผมอยากเสนอให้ทางพนักงานช่วยแจ้งประสานงานให้กับทาง
สมาชิกสภาเป็นการล่วงหน้า ให้เวลากับทางสมาชิกสภาได้เตรียมตัวบ้าง ถ้าเป็น
เรื่องด่วนเราไม่ว่ากันแจ้งทางโทรศัพท์ แล้วทาหนังสือตามก็ได้ แต่ขอให้แจ้งก่อน
ล่วงหน้า จะเป็นการดีมากครับ
ครับ เรียนเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชีแจงครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายวิษณุ กองแก้ม หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล เนื่องจากพัฒนาชุมชนอยู่ในสานัก
ปลัดเทศบาล กระผมขอชีแจงเพิ่มเติมในส่วนของเรื่องการแจกเบียฯให้กับประชาชน
นัน ปัญหาที่เกิดขึนไม่ว่าจะเป็นการเรียกชื่อที่เร็วเกินไป หรือการเซ็นต์แล้วไม่ได้
รับเงิน ในครังต่อไปทางเราจะพัฒนาให้ดีขึนครับ ในเรื่องของการประสานงานของ
พนักงานกับท่านสมาชิกสภานันทางเราก็จะปรับปรุงให้ดีขึนครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายทองคา ชุมสงฆ์ รองนายกเทศมนตรีตาบลหนองบัววง ขอชีแจงเพิ่มเติมเรื่อง
การแจกเบียฯ ขอบคุณทางสภาที่ให้คาแนะนามามา ขบวนการแจกเบียฯอาจจะมี
ปัญหาบ้าง รวมไปถึงเรื่องการประสานงานของพนักงาน ทางเราต้องขออภัยด้วย
และจะพัฒนาให้ดีกว่าเดิมครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
นางวรรณา พรมมา นักพัฒนาชุมชน ดิฉันอนุญาตชีแจงเพิ่มเติมค่ะ การมอบเบียฯ
เป็นนโยบายของท่านนายกที่อยากให้ผู้นาและสมาชิกสภามีส่วนร่วม
เพราะสมาชิกสภามาจากคนในชุมชน ส่วนเรื่องการประสานงานนันทางเรา
ก็ต้องขออภัยในส่วนที่ผิดพลาดและจะนามาปรับปรุงให้ดีขึนค่ะ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุรมนตรี คาด้วง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัววง เขต ๑ ขอชีแจง
เพิ่มเติมครับการแจกเบียฯเป็นเรื่องที่ดีครับที่ให้ทางผู้นาและสมาชิกสภาเข้ามามี
ส่วนร่วม แต่การแจกเบียฯแล้วเกิดปัญหา เราจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร เพื่อที่จะไม่
มีปัญหาเกิดขึนอีก ขอแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัววง ขอชีแจงเพิ่มเติมค่ะ
ในส่วนของการมอบนโยบายต่างๆเรามีหนังสือสั่งการ นโยบายมอบเบียฯมีปัญหา
ตลอด เรื่องการมอบเงิน เงินไม่ครบ เสียงสะท้อนจากสภาฯ นายกได้ให้เจ้าของเรื่อง
-๓๗-

ทองคา ชุมสงฆ์

ประธานสภาฯ
(ประธานที่ประชุม)

ปิดประชุม เวลา

มาชีแจงแล้ว บางครังชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจ ในส่วนของการมอบเบียฯเจ้าหน้าที่
จะลงไปมอบแต่ทางเรามองว่าอยากให้ท่านสมาชิกสภามีส่วนร่วม การเป็น
ข้าราชการที่ดีต้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน ในเรื่องของการทางาน นายกก็ได้
เรียกพูดแล้ว ผู้บริหารรับฟังปัญหาจากทุกด้านและจะนามาปรับปรุงแก้ไข สิ่งที่ดีเรา
ก็จะทาให้ดีขึน สิ่งไหนที่ไม่ดสี ิ่งไหนที่เป็นข้อบกพร่องเราจะนามาปรับปรุงค่ะ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายทองคา ชุมสงฆ์ รองนายกเทศมนตรีตาบลหนองบัววง มีเรื่องที่จะแจ้งครับ
เรื่องการติดต่อประสานงานกับทางการไฟฟ้าอาเภอชุมพวง ให้ติดต่อไปที่เบอร์
๑๑๒๙ เป็นเบอร์ออนไลน์ หากไฟฟ้าดับหรือมีปัญหาให้ท่านโทรที่เบอร์นีได้เลย
ครับ
สมาชิกท่านใดมีอะไรจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว สาหรับการประชุม
ในครังนี ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี
ตลอดจนคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ที่ทาให้การประชุมในวันนี ให้สาเร็จลุล่วงลงด้วยดี ผมขอปิดการประชุมครับ
๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

สายพิรุณ เขียนโพธิ์ ผู้จดบันทึก
(นางสาวสายพิรุณ เขียนโพธิ์)
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

ปรีดา แซะจอหอ เลขานุการสภาเทศบาล
(นายปรีดา แซะจอหอ)
ปลัดเทศบาลตาบลหนองบัววง

(ลงชื่อ)

พิชิต พงษ์พัฒนเจริญ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพิชิต พงษ์พัฒนเจริญ)
ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัววง

-๓๘-

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลครังนีแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เห็นว่าถูกต้อง จึงลงนามไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ)

นิ่มนุช ชนะค้า ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางนิ่มนุช ชนะค้า)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัววง
กรรมการ

(ลงชื่อ)

สมาน รักษา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมาน รักษา)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัววง
กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ต.ท. ณรินพร สุดแสง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ณรินพร สุดแสง)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัววง
ประธานกรรรมการ

