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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนคา 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนคา  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลดอนคา  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนคาและนายอําเภอทาตะโก  จึงตราขอบัญญัติไว

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนคา  เรื่อง  การจัดการ  

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคาตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด  

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น   

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เปนพิษ  หรืออันตรายจากชุมชน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนคา   
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  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

    “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา   

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลดอนคา 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลดอนคาอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลดอนคาอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลดอนคา  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตรายและผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  

หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลดอนคามอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาต

ใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขต

อํานาจขององคการบริหารสวนตําบลดอนคาและระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน   

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลดอนคาหรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหาร 

สวนตําบลดอนคามอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการ

บริหารสวนตําบลดอนคาตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ท้ังนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม

การกําจัดส่ิงปฏิกูลองคการบริหารสวนตําบลดอนคาจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 
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ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ 

หรือทางสาธารณะนอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนคาจัดไวให 

  (๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล  

และมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก  

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนคาประกาศกําหนด 

ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่องคการบริหาร 

สวนตําบลดอนคากําหนด    

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ  เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต
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หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวัน 

ไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกนิสองครัง้  ครั้งละไมเกนิสิบหาวนัแตตองมี

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนคากําหนด 

ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลดอนคาเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลดอนคา 



หนา   ๑๗๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับ  

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก  

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช  

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต



หนา   ๑๗๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ ๒๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี   

ขอ ๒๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ

เก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลดอนคาหรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับ

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการ 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลดอนคา  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนคาเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๒  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมศักดิ์  ประภาชัยมงคล 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลดอนคา 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนคา  

เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๕๙ 

ลําดับ

ท่ี 

รายการ คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ คาเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือส่ิงปฏิกูล ตามมาตรา ๒๐ (๔) 

(๑) คาเก็บและขนอุจจาระ หรือส่ิงปฏิกูล ครั้งหนึ่ง ๆ  

  - เศษของลูกบาศกเมตร หรือลูกบาศกเมตรแรก   

และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป             ลูกบาศกเมตรละ  

  - เศษไมเกินลูกบาศกเมตร เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 

ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร    ลูกบาศกเมตรละ 

 

 

 

๒๕๐ 

 

๑๕๐ 

 (๒)  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 

 (ก)  คาเก็บขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน 

  - ปริมาณไมเกิน ๒๐ ลิตร/วนั อัตรา    เดือนละ  

  - ปริมาณเกิน ๒๐ ลิตร/วัน แตไมเกิน ๔๐ ลิตร/วัน อัตรา  เดือนละ  

  - ปริมาณเกิน ๔๐ ลิตร/วัน แตไมเกิน ๖๐ ลิตร/วัน อัตรา  เดือนละ  

  - ปริมาณเกิน ๖๐ ลิตร/วัน แตไมเกิน ๘๐ ลิตร/วัน อัตรา  เดือนละ  

  - ปริมาณเกิน ๘๐ ลิตร/วัน แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร/วัน อัตรา  เดือนละ  

  - ปริมาณเกิน ๑๐๐ ลิตร/วนั แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร/วัน อัตรา เดือนละ  

  - ปริมาณเกิน ๒๐๐ ลิตร/วนั แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร/วัน อัตรา เดือนละ  

  - ปริมาณเกิน ๓๐๐ ลิตร/วนั แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร/วัน อัตรา เดือนละ  

  - ปริมาณเกิน ๔๐๐ ลิตร/วนั แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร/วัน อัตรา เดือนละ  

  - ปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร/วนั แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร/วัน  เดือนละ  

  - ท่ีมีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร/วัน สวนท่ีเกินคิดคาเก็บและขน 

ทุก ๆ ลูกบาศกเมตร  เศษของลูกบาศกเมตรเพ่ิมอีก   เดือนละ 

 (ข) คาเก็บและขนส่ิงปฏิกูลท่ัวไปเปนครั้งคราว ครั้งหนึ่ง ๆ 

  -ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร/ครั้ง      ครั้งละ  

  -เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร/ครั้ง คาเก็บและขนทุก ๆ  

ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร     ลูกบาศกเมตรละ 

 

 

๒๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๑๕๐ 

 

๑๕๐ 

๒ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต  

(๑) ใบอนุญาตดําเนินกิจการ  

 (ก)  รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย    ฉบับละ 

 (ข)  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป   ฉบับละ 

 

 

๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 
 

 

 



แบบ สม. ๑ 

คําขอรับใบอนุญาตรบัทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะส่ิงปฏิกูล 

 

                                                                      ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลดอนคา 

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

 

 ขาพเจา บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ.....................................................อายุ............................ป 

อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี............ตรอก/ซอย............................ถนน.......................ตําบล.......................... 

อําเภอ............................................จังหวัด.................................................โทรศัพท.................................. 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

  รับทําการ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและขยะสิ่งปฏิกูล โดยทําเห็นธุรกิจหรือโดยไดรับ  

  ผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

  รับทําการกําจัด สิ่งปฏิกูลและขยะสิ่งปฏิกูล โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ  

  ผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

 ๑. พ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีขออนุญาตรับทําการ................................................................................... 

ลักษณะหรือวิธีการดําเนินการ................................................................................................................... 

สถานท่ีดําเนินการ....................................................................................................................................... 

 ๒. พรอมคําขอนี้ ไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

  ๒.๑ สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบการ 

  ๒.๒ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

๒.๓ หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบ

อํานาจกรณีมีผูขอไมสามารถยืนคําขอดวยตนเอง  

๒.๔ ................................................................................................................................ 

๒.๕ ................................................................................................................................ 

 ๓. ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติพรอมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดและขอความในแบบ

คําขอนี้เปนความจริง และขาพเจาพรอมท่ีจะปฏิบัติตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะสิ่งปฏิกูล 

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังกฎ ระเบียบและเง่ือนไข 

หลักเกณฑขององคการบริหารสวนตําบลดอนคา 

 

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

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

 

 

 

 



แบบ สม. ๒ 

ใบอนุญาตใหรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะส่ิงปฏิกูล 

 

 

เลมท่ี................เลขท่ี.............../........... 

                                                                        ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลดอนคา 

 

 อนุญาตใหบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ..................................................อายุ.......................ป 

อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี.....................ถนน..................................ตําบล................................................. 

อําเภอ......................................จังหวัด.......................................โทรศัพท.................................................. 

 ๑. รับทําการ 

    เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือขยะสิ่งปฏิกูล โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการ 

 รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะสิ่งปฏิกูล โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชน

      ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา................................................................................................... 

 ๒. ลักษณะและวิธีการ เก็บ ขน/กําจัด...................................................................................... 

 ๓. คาธรรมเนียม..........บาท/ป ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี..............เลขท่ี...............วันท่ี.............. 

 ๔. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ตอไปนี้ 

  ๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนคา วาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูล

และขยะสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙ คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 

  ๔.๒ ............................................................................................................................... 

 ๕. ใบอนุญาตนี้สิ้นอายุในวันท่ี.......................เดือน......................................พ.ศ......................... 

 

  ออกให  ณ  วันท่ี.....................เดือน................................พ.ศ........................... 

 

 

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

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

            เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 

 

 



 

รายการตออายุใบอนุญาตใหรับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะส่ิงปฏิกูล 

 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

สิ้นอายุ 

จํานวนเงิน(บาท) ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ 

เจาพนักงาน

ทองถ่ิน 

คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี 

เลขท่ี 

เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

คําเตือน 

 ๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักทําการของผูไดรับใบอนุญาต 

 ๒. ตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 ๓. การขอตออายุใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 

 

 

 

 

 

 



แบบสม. ๓ 

 

คําขอตออายุใบอนุญาตใหรับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะส่ิงปฏิกูล 

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลดอนคา 

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

 ขาพเจา  บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล ชื่อ..............................................อายุ...........................ป 

อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี.................................ถนน................................ตําบล................................... 

อําเภอ.................................จงัหวัด.......................................โทรศัพท...................................................... 

 ขอยื่นคําขอตอใบอนุญาตใหรับทําการ (    )   เก็บ  ขน  (    ) กําจัด สิ่งปฏิกูลและขยะสิ่งปฏิกูล 

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

 ๑. ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตเลมท่ี.......เลขท่ี...........เม่ือวันท่ี..........เดือน..............พ.ศ........... 

คาธรรมเนียมปละ..................บาท  ใบอนุญาตกําหนดสิ้นอายุในวันท่ี.........เดือน..................พ.ศ........... 

 ๒. พรอมนี้ไดแนบใบอนุญาตและสงเงินคาธรรมเนียม จํานวน…........................บาท มาดวยแลว 

 ๓. ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนคา วาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูล

และขยะสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิบัติการเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินรวมท้ังหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนคา

กําหนดทุกประการ 

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สม. ๔ 

 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 

 เขียนท่ี........................................... 

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

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

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

ตําบล........................อําเภอ................................จังหวัด...................................โทรศัพท...................... 

ขอยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถ่ิน.............................................................................................. 

 ดวย............................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

 จึงมีความประสงค......................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

  

ขอรับรองวา ขอความตามคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา
	เรื่อง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


