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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 
เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  ว่าด้วยการควบคุม 

การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน   

โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนและนายอําเภอเมืองราชบุรี  จึงตราข้อบัญญัติไว้   

ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูล 

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้   

โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนแล้วเจ็ดวัน   

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

  (๑) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๒   

  (๒) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

บรรดาข้อบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว   

ในข้อบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 
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  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงาน 

ส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 

  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด 

ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก   

ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์ 

หรือที่อื่น 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรงร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน   

หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

ข้อ ๕ การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  เป็นอํานาจหน้าที่ 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  อาจอนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการ 

รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน 

ด้วยการคิดค่าบริการ  หรืออาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการตามวรรคหน่ึงแทน  ภายใต้การควบคุมดูแล 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนก็ได้ 

ข้อ ๖ ห้ามผู้ใดทําการถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ   

นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนจัดไว้ให้  หรือในท่ีรองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่   

องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนจัดไว้ให้ 

ข้อ ๗ ห้ามผู้ซึ่งมิได้เป็น  พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนทําการขน   

คุ้ย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  หรือสถานที่เทมูลฝอยใด ๆ  ขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 
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ข้อ ๘ ห้ามผู้ซึ่งมิได้เป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  ทําการถ่ายเท  ขน   

หรือเคลื่อนที่สิ่งปฏิกูลในถังรับ  รถขน  เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 

ข้อ ๙ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

ที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนมีอํานาจประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการ 

และระเบียบการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการ 

รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน 

ด้วยการคิดค่าบริการตามข้อ  ๑๒  ในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนได้ 

ข้อ ๑๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่  ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการการเก็บ   

ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 

การให้บริการเก็บ  ขน  แก่องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๒ ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด  ไม่ร่ัว  ไม่ซึม  และไม่มีกลิ่นเหม็น   

ร่ัวออกมาข้างนอก  และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่ร่ัวมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้  ตามแบบซึ่ง 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ ๑๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่นั้น 

ไม่ให้มีการถ่าย  เท  หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๔ ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ  ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

อันอาจทําให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ  เช่น  ควัน  กลิ่น  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้กระทําโดยวิธีการ 

ที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๕ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 

และมูลฝอย  ไปทําการกําจัดให้ต้องด้วยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าของ 

หรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  หรือได้ทําการ 

ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  กําหนดบริเวณท่ีต้องทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไม่น้อยกว่าสามแห่ง   

เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  นับแต่วันประกาศแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่  หรือบริเวณใด ๆ   
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จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคาร   

สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่  โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตรา 

ที่ได้กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขน  

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามข้อ  ๑๕  ต้องกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยการเผา  ฝัง  หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๗ ห้ามผู้ใดดําเนินการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือ

โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดย

ทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  

สม.๑  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนกําหนด 

ข้อ ๑๙ คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและ

มูลฝอย  ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามที่

องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนกําหนด 

ข้อ ๒๐ เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคําขอรับใบอนุญาต  ให้ตรวจสอบความถูกต้องและ

ความสมบูรณ์ของคําขอ  หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่

กําหนดไว้แล้ว  และเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตาม

แบบ  สม.๒ 

ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้าย

ข้อบัญญัตินี้  ภายในกําหนดสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากมิได้มา

รับใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๒ ในการให้บริการตามใบอนุญาต  ผู้ รับใบอนุญาตต้องทําสัญญาเป็นหนังสือกับ

ผู้รับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการ  ระยะเวลาในการให้บริการ

และความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยส่งสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ภายในกําหนดสามสิบวันก่อนวันที่เร่ิมให้บริการ 

ทั้งนี้  อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการชั้นสูงท้ายข้อบัญญัตินี้ 



 หน้า   ๗๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ ๒๓ เม่ือผู้รับใบอนุญาตเลิกการให้บริการแก่ผู้รับบริการรายใด  จะต้องทําเป็นหนังสือแจ้ง 

พนักงานท้องถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันก่อนวันที่ได้เร่ิมการให้บริการตามสัญญาใหม่ 

ข้อ ๒๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติดังนี้ 

  (๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๙  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการ 

ตามใบอนุญาต 

  (๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ย่ืนไว้ตามข้อ  ๒๒ 

  (๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยคุณลักษณะความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ   

ข้อบังคับและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 

ข้อ ๒๕ เม่ือผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตามแบบ  สม.๓  ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการได้ 

จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 

ข้อ ๒๖ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 

ข้อ ๒๗ เม่ือผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ย่ืนคําขอเลิกการดําเนินกิจการ 

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.๔ 

ข้อ ๒๘ หากผู้ รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ ย่ืนคําขอต่อ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.๔ 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผู้รับใบอนุญาต 

จะต้องย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม .๔  ภายในสิบห้าวัน   

นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐาน 

ดังต่อไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 



 หน้า   ๗๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ ๓๐ การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเง่ือนไข  ดังนี้ 

  (๑) เอกสารการออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สม.๒  โดยประทับตราสีแดงคําว่า   

“ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  และให้มี  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

  (๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือ 

ชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณีและลงเล่มที่  เลขที่  ปี  ของใบแทนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๑ ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๓๒ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล 

หรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม.๑ 

  (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   

โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม.๒ 

  (๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล 

หรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม.๓ 

  (๔) คําขออนุญาตการต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  สม.๔ 

ข้อ ๓๓ กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง  ตามข้อบัญญัตินี้   

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหน่ึงไม่เกินสิบห้าวัน 

กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุจนต้อง 

ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

ข้อ ๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  ในข้อ  ๑๗  มีความผิดตามมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หน้า   ๗๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ ๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  ในข้อ  ๒๒  ข้อ  ๒๓  หรือข้อ  ๒๔  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓   

วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๖ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  ในข้อ  ๒๙  หรือข้อ  ๓๑  มีความผิดตามมาตรา  ๓๓  วรรคหน่ึง   

และมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๗ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  ในข้อหนึ่งข้อใด  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง   

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เว้นแต่การฝ่าฝืนนั้นต้องด้วยความใน  ข้อ  ๓๔   

ข้อ  ๓๕  ขอ้  ๓๖  และข้อ  ๓๗  แห่งข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๓๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และ 

ให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

พิชิต  บํารุงทรัพย์ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 

เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

หมาย

เหตุ 

๑ คาเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  ๑.๑  คาเก็บขนมูลฝอยประจําเดือน สําหรับ 

      ๑.๑.๑ บานเรือน ท่ีอยูอาศัย 
      -  วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร                               เดือนละ 
      -  วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร             เดือนละ 
      -  วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐  ลิตร            เดือนละ 
      -  วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐  ลิตร            เดือนละ 
      -  วันหนึ่งเกิน ๘๐  ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร          เดือนละ 
      -  วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร         เดือนละ 
      -  วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร         เดือนละ 
      -  วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร         เดือนละ 
      -  วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๕๐ ลิตร         เดือนละ 
 

หมายเหตุ ถาวันใดตองเก็บขนขยะมูลฝอยเกินกวาปริมาณท่ีกําหนดไวทาย
ขอบัญญัตินี้ ปริมาณขยะท่ีเกินทุก ๆ ๑๐ ลิตร หรือเศษของ ๑๐ ลิตร ครั้งละ 
 
       ๑.๑.๒  รานคา (หมายรวมถึง รานกวยเตี๋ยวท่ีอยูในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลคุงน้ําวน)  รานอาหาร (หมายรวมถึง รานท่ีมิไดข้ึนชื่อปายรานให
เห็นเปนประจักษท่ัวไป)  

      -  วันหนึ่งไมเกิน  ๓๐  ลิตร                               เดือนละ 
      -  วันหนึ่งเกิน ๓๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร             เดือนละ 
      -  วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐  ลิตร            เดือนละ 
      -  วันหนึ่งเกิน ๘๐  ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร          เดือนละ 
      -  วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร         เดือนละ 
      -  วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร         เดือนละ 
      -  วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร         เดือนละ 
      -  วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๕๐ ลิตร         เดือนละ 
 

หมายเหตุ  ถาวันใดตองเก็บขนขยะมูลฝอยเกินกวาปริมาณท่ีกําหนดไวทาย
ขอบัญญัตินี้ ปริมาณขยะท่ีเกินทุก ๆ ๑๐ ลิตร หรือเศษของ ๑๐ ลิตร ครั้งละ  
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ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

หมาย

เหตุ 

 

      ๑.๑.๓ คาเก็บขนมูลฝอยประจําเดือน สําหรับตลาด โรงงาน

อุตสาหกรรม หรือสถานท่ีซ่ึงมีมูลฝอยมาก  

      -  วันหนึ่งไมเกิน  ๖๐  ลิตร                               เดือนละ 

      -  วันหนึ่งเกิน  ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร          เดือนละ 

      -  วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร         เดือนละ 

      -  วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร         เดือนละ 

      -  วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร         เดือนละ 

      -  วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร         เดือนละ 

      -  วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๕๐ ลิตร         เดือนละ 

      -  วันหนึ่งเกิน ๖๕๐ ลิตร แตไมเกิน ๗๕๐ ลิตร         เดือนละ 

      -  วันหนึ่งเกิน ๗๕๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๕๐ ลิตร         เดือนละ 

      -  วันหนึ่งเกิน ๘๕๐ ลิตร ข้ึนไป                           เดือนละ 

       ๑.๑.๔ คาเก็บขนมูลฝอยเปนครั้งคราว ครั้งหนึ่ง ๆ  

       -  ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                ครั้งละ  

       -  เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตรหรือ   

เศษของลูกบาศกเมตร                                            ลูกบาศกเมตรละ 

๑.๑.๕ คาเก็บอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่ง ๆ เศษของลูกบาศก 

เมตรหรือ 

               -  ลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกเมตรตอไป ลูกบาศกเมตรละ 

            -  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร                   ลูกบาศกเมตรละ 

 

 

๕๐ 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

๒๕๐ 

๓๐๐ 

๓๕๐ 

๕๕๐ 

๗๕๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑๕๐ 

 

๑๐๐ 

 

 

๒๐๐ 

๑๐๐ 

 

๒. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบ

แทนดวยการคิดคาบริการ 

      ๒.๑ รับทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                  ฉบับละ 

      ๒.๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                        ฉบับละ 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 



แบบคําขอรับใบอนุญาต 
 

เขียนท่ี ……………………………………….……… 

 

                                                                      วันท่ี ……. เดือน …….………………..พ.ศ. …………… 

 

 ขาพเจา ………………………………………………………… อายุ …………………… ป สัญชาติ ……………….……. 

อยูบานเลขท่ี …………………หมูท่ี ………..… ตรอก/ซอย ……………….…… ถนน …………………………………………… 

ตําบล ……………………….………อําเภอ ……………………..……………… จังหวัด ………………………………………………. 

หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………… 

 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปน

ธุรกิจประเภท 

[  ]  เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี ……………….………………………………..…….……. 

[  ]  เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี ………………………………………….. 

[  ]  เก็บขนมูลฝอยโดยมีแหลงกําจัดท่ี …..………………………………………………………….… 

[  ]  เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี …………………………………………ตอ 

นายกองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวนพรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้ คือ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัว ……………………………………………………............……………………  

(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

  ๒. สําเนาทะเบียนบาน  

  ๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 

๓.๑ …………………………………………………………………………………………………..…… 

๓.๒ …………………………………….…………………………………………………………………… 

  ๔. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ๕. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

สม. ๑ 



 

 

 

 (ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 

 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
  (ลงชื่อ)…………………………………………… ผูขอรับใบอนุญาต 
   (…….…………………………….) 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (  ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้…….………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 (    )  เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ..………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   (ลงชื่อ) ……………………………………. เจาพนักงานสาธารณสุข 
    (………………………………….) 
   ตําแหนง ………………………………. วันท่ี ………/………/……… 

 
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

 (   ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
 (   ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
 (ลงชื่อ) ………………………………………. เจาพนักงานทองถ่ิน  
                                                            (………………………….…………) 
 ตําแหนง ……………………………... วันท่ี ………/………/……… 
 

 



 

 

 

 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ.................................................................. 

 
เลมท่ี…………….…เลขท่ี................./........................… 
 
 (๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให........................................................................................     
สัญชาติ....................................อยูบานเลขท่ี..........................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย.................................
ถนน...........................ตําบล........................................อําเภอ……………..……........จังหวัด..................................
โทรศัพท………………………………………………………….…………………………..……………………………. 
 โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการ............................................................................................................ 
ซ่ึงตั้งอยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี.................ตําบล........................................อําเภอ..................................
จังหวัด.......................................................โทรศัพท........................................................................................… 
 

เสียคาธรรมเนียมปละ................................................บาท (...............................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี............................เลขท่ี.........................ลงวันท่ี........................................................... 
 

 (๒) ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลคุงน้ําวน เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗  
 (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจจะพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได  
 (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
  (๔.๑) ................................................................................................................................... 
  (๔.๒) ................................................................................................................................... 
  (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให เม่ือวันท่ี.................เดือน......................................พ.ศ.......................... 
  (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุ วันท่ี.....................เดือน......................................พ.ศ......................... 
 
  ออกให  ณ  วันท่ี...............เดือน...................................พ.ศ................... 
 

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

ตําแหนง ...................................................................... 
เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
คําเตือน (๑) ผูไดรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ 

     ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 
 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

สม. ๒ 



(ดานหลัง) 

 

รายการการตอใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ปท่ี

ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป ท่ีส้ิน

อายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ)  

เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
    (   ) เห็นสมควรอนุญาต 
    (   )  เห็นควรไมอนุญาต เพราะ ........................... 
................................................................................... 
 
(ลงช่ือ)...............................................เจาพนักงานสาธารณสุข  
      (..........................................) 
ตําแหนง................................................ 
      วันท่ี........./...................../............... 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
    (   ) อนุญาต ใหประกอบกิจการได 
    (   )  เห็นควรไมอนุญาต เพราะ ............................. 
...................................................................................... 
 
(ลงช่ือ)...............................................เจาพนักงานสาธารณสุข  
      (...........................................) 
ตําแหนง................................................ 
      วันท่ี........./...................../............... 
 
 
 
 
 

 

 
แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

 
           เขียนท่ี …………………………………………… 
 

      วันท่ี…………เดือน……………….……………พ.ศ. ……………… 
 

 ขาพเจา ………………………………………………………… อายุ …………………… ป สัญชาติ ……………….……. 
อยูบานเลขท่ี …………………หมูท่ี ………..… ตรอก/ซอย ……………….…… ถนน …………………………………………… 
ตําบล ……………………….………อําเภอ ……………………..……………… จังหวัด ………………………………………………. 
หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………… 
 

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท………..…………………….………………………..…… 
ตามใบอนุญาตเลมท่ี ………………...………… เลขท่ี ………………../………………………. ออกใหเม่ือวันท่ี.......…..…..
เดือน ..……….……………พ.ศ…….… ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน  
 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ 
 ๑. สําเนาบัตรประจําตัว ……………………………………………………….……………………..…………  
(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๒. สําเนาทะเบียนบาน 
 ๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 

๓.๑ …………………………………………………………………………………………… 
 ๓.๒ …………………..………………………………………………………………………. 
 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

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

  

  

 

 

 

 

 

สม. ๓ 



 

 

 

 

ใบขออนุญาตการตาง ๆ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

เลมท่ีรับ................./........................… 

           เขียนท่ี …………………………………………… 
 

      วันท่ี…… เดือน…………………… พ.ศ. …………… 
 

 ขาพเจา.................................................................................................................อายุ......................ป     

สัญชาติ....................................อยูบานเลขท่ี..........................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย.................................

ถนน...........................ตําบล........................................อําเภอ……………..……........จังหวัด..................................

โทรศัพท………………………………………………………….………โทรสาร ..........…………………..……………………………. 

โดยใชชื่อประกอบกิจการวา...................................................................................จํานวนคนงาน................คน 

ตั้งอยู ณ เลขท่ี.......................หมูท่ี..................ตําบล..........................................อําเภอ....................................

จังหวัด...........................................โทรศัพท..............................................โทรสาร.........................................… 

 

ขอยื่นคําขออนุญาตตอนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน ดวยขาพเจามีความประสงค  

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

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

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

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

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

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

 

ขอรับรองวาขอความในใบคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

 

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

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

สม. ๔ 


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

	สม. ๑
	ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคำขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
	ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

	จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
	(  ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกำหนดเงื่อนไข ดังนี้…….………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
	(    )  เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ..………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	ตำแหน่ง ………………………………. วันที่ ………/………/………
	คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

	สม. ๒
	สม. ๓
	สม. ๔




