
 หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข  วาดวยการกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับ  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติ 

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  

มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได 

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข  โดยความเห็นชอบ

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุขและนายอําเภอโพธิ์ตาก  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข  เรื่อง  การกําจัด

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข  ตั้งแตวันที่ได

ประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุขแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลอดท่ีเล้ียงสัตว 

หรือที่อื่น 



 หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานศรสุีข  เปนอํานาจ

หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุขแตฝายเดียวเทานั้น 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ

วรรคหนึ่งแทนก็ได  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 

ขอ ๕ หามผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ในท่ีหรือทางสาธารณะ  

เชน  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแต  ในท่ีซึ่งองคการบริหารสวนตําบล 

ดานศรีสุขจัดตั้งไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ ๖ หามผูใด  นําส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแต  จะไดใสภาชนะหรือที่เก็บ

มิดชิด  ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

ขอ ๗ หามผูใด  ถาย  เท  ท้ิงส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

ขอ ๘ หามผูใด  ทําการถาย  เท  ขนหรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในถังรับ  รถขน  

เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 

ขอ ๙ หามผูใด  ทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  

หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข  เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน   

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 

ขอ ๑๐  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและ 

มูลฝอย  ในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะ 



 หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๑๑ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมี 

กล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได  ตามแบบ

ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๑๒ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร  หรือ

สถานที่นั้นไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๓ หามเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและ 

มูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะท่ีเปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  แกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทํา 

โดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๔ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขน 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ไปทําการกําจัดใหตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือ

ไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  

หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไวในที่เปดเผย  กําหนดบริเวณที่ตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ไมนอยกวาสามแหง  เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน  นับแตวันประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครอง

อาคารสถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น   

เก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยู   

โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราท่ีไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขน 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามขอ  ๑๔  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือเจาพนักงานทองถิ่น  โดยการเผา  ฝง  หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๖ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๗ ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยทําเปนธรุกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม.๑  

ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุขกําหนด 



 หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ  ๑๘  คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอย  ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต  ใหเปนไปตามที่

องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข  กําหนด 

ขอ  ๑๙  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาต  ใหตรวจสอบความถูกตองและ 

ความสมบูรณของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่กําหนดไวแลว  และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาต

ตามแบบ  สม.๒ 

ขอ  ๒๐  ผูไดรับอนุญาต  ตองมารบัใบอนญุาตพรอมกบัชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้  

ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับใบอนุญาต 

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๑  ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือกับผูรับบริการ 

ทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการและความรับผิดชอบ

ในกรณีผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวัน

กอนวันท่ีเริ่มการใหบริการ 

ทั้งนี้อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวในบัญชีอัตราคาบริการชั้นสูงทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๒ เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใด  จะตองทําเปนหนังสือแจง

พนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวัน  กอนวันท่ีไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ ๒๓ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

  (๑)  รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๘  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการ 

ตามใบอนุญาตของบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 

  (๒)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๒๑ 

  (๓)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําหรอืคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิน่  รวมทั้งระเบยีบ  

ขอบัญญัติและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 



 หนา   ๑๔๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ  ๒๔  เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ตามแบบ  สม.๓  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบ

กิจการไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

ขอ  ๒๕  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งป  นับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 

ขอ  ๒๖  เมื่อผูรับใบอนุญาต  ไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนินกิจการ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม.๔ 

ขอ  ๒๗  หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงาน

ทองถิ่นตามแบบ  สม.๔ 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาต

จะตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม.๔  ภายในสิบหาวัน  นับแต

วันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐานดังตอไปนี้ 

  (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๙ การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สม.๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา   

“ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมี  วัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น  ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาท่ีเหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือ

ชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๐  ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 



 หนา   ๑๔๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ  ๓๑  ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหใชแบบ  สม.๑ 

   (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหใชแบบ  สม.๒ 

   (๓)  คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหใชแบบ  สม.๓ 

   (๔)  คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  สม.๔ 

ขอ  ๓๒  กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตอง  ตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุจะตอง 

ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ  ๓๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุขเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๐  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

อชิรพัฒน  สิงหทรายขาว 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลดานศรีสุข 



  

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 

เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

ลําดับท่ี ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 

๑ 

 

 

 

 

๒ 

อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 

๑.๑)  เศษของลูกบาศก  หรือลูกบาศกเมตรแรก  และลูกบาศกเมตร 

  ตอไป  ลูกบาศกเมตรละ 

๑.๒)  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรตอไป 

  (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 

๒.๑)  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง

ไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร 

  -  วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร  เดือนละ 

  -  วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐  ลิตร  เดือนละ 

  -  วันหนึ่งเกิน  ๔๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๖๐  ลิตร  เดือนละ 

  -  วันหนึง่เกิน  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  ๕๐๐  ลิตร  เดือนละ 

๒.๒)  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง

เกิน  ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป 

  -  วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  เดือนละ 

  -  วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุกๆลูกบาศกเมตร

หรือเศษของลูกบาศกเมตร  เดือนละ 

๒.๓)  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่งๆ 

  -  ไมเกิน  ๑  ลูกบาศก  ครั้งละ 

  -  เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุกๆ  ลูกบาศกเมตรหรือ

เศษของลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรละ 

 

 

 

 

๓๐ 

๓๐ 

 

 

 

๑๐ 

๒๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

๑๔๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

๑,๕๐๐ 

 

๑,๕๐๐ 

 

๑๐๐ 

 

๑๐๐ 



  

ลําดับท่ี ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 

 

 

๓ 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ

เก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดย

รับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

๓.๑)  รับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ฉบับละ 

๓.๒)  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ฉบับละ 

๓.๓)  ใหบริการตั้งหองสุขาภิบาลชั่วคราว  ฉบับละ 

๓.๔)  ใหบริการรถสุขาชั่วคราว  ฉบับละ 

 

 

 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 



(แบบ  สม.๑) 

คํารองขออนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ   

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 

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

เรียน เจาพนักงานทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 

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

สัญชาติ..............................อยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี..........................ตําบล............................................. 

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

   ขอยื่นคํารองขออนุญาตรับกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ตามขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลดานศรีสุข  เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประเภท 

   เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี................................................................................ 

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

   เก็บขนมูลฝอยโดมีแหลงกําจัดท่ี..................................................................................... 

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

 ใหบริการตั้งหองสุขาภิบาลชั่วคราว 

 ใหบริการรถสุขาชั่วคราว 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุขพรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

 สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

เลขท่ี........................................................................................................................ 

 สําเนาทะเบียนบาน 

 สําเนาจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคลคลเปนผูแจง) 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจัดการ  หรือของผูแทนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคล    

เปนผูแจง) 

 เอกสารรายละเอียดอ่ืนๆ................................................................................................. 

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

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

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

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

           ............../................................/............... 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(........)  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(.......)  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

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

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

       นายกองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 

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



(แบบ  สม.๒) 

 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 

เลมท่ี…......…เลขท่ี....................... 

  อนุญาตให.......................................................................................................สัญชาติ................. 

เลขประจําตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล.......................................................................................................

ท่ีอยูเลขท่ี...................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย..............................ถนน..................................ตําบล........................

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

  ดําเนินกิจการคามีชื่อ................................................ทะเบียนการคาเลขท่ี.................................... 

ซ่ึงตั้งอยู  ณ  เลขท่ี..................หมูท่ี................ตําบล.................................อําเภอ...................................................

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

เปนผูดําเนินการรับทําการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับผลประโยชนตอบแทนในเขต

องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 

  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้ สําหรับการประกอบกิจการ ในเขต

องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 

  ๑) การเรียกและเก็บคาธรรมเนียมการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลจากเคหะสถาน ใหเรียกเก็บในอัตราท่ี

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุขกําหนด 

  ๒)  ผูไดรับอนุญาตตองแจงใหประชาชนทราบวาตนไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ  โดยติด

ปายขอความหรืออักษรภาพขอความในบริเวณรถท่ีใหบริการโดยสามารถมองเห็นไดชัดเจน  วาไดรับอนุญาตจาก

องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข   

  ๓)  ผูไดรับอนุญาตจะตองเปนผูจัดหาสถานท่ีท้ิงสิ่งปฏิกูลแตเพียงผูเดียว 

  ๔) ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข  เรื่อง  การ

กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยเครงครัด 

  คาธรรมเนียมใบอนุญาต     ๕,๐๐๐  บาท   ๑,๐๐๐  บาท 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี.........เดือน.........................พ.ศ.......................... 

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

 

 

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

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 



(แบบ  สม.๓) 

คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 

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

เรียน เจาพนักงานทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 

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

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

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

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตรับกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวน

ตําบลดานศรีสุข  เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประเภท 

 เก็บขนสิ่งปฏิกูล     เก็บขนมูลฝอย 

 ใหบริการตั้งหองสุขาภิบาลชั่วคราว   ใหบริการรถสุขาชั่วคราว 

  ตามใบอนุญาตเลมท่ี....................เลขท่ี...................../......................... 

ออกใหเม่ือวันท่ี..................เดอืน....................................พ.ศ...........................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบล

ดานศรีสุข   พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

 สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

เลขท่ี................................................................................................... 

 สําเนาทะเบียนบาน 

 สําเนาจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคลเปนผูแจง) 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจัดการ  หรือผูแทนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคลเปนผู

แจง) 

 เอกสารรายละเอียดอ่ืนๆ................................................................................................. 

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

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

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

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

         ............/...................................../............... 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(........)  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(.......)  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

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

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

        นายกองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 

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



(แบบ  สม.๔) 

คํารองขออนุญาตการตางๆ 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 

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

เรียน เจาพนักงานทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 

   ขาพเจา.........................................................................................อายุ......................... 

สัญชาติ..............................อยูบานเลขท่ี............................หมูท่ี.........................ตําบล........................................ 

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

   ขอยื่นคํารองขออนุญาต 

 ขอเลิกการดําเนินกิจการ  ใบอนุญาตเลมท่ี.............เลขท่ี................../......................... 

ออกให  ณ  วันท่ี................เดอืน.........................................พ.ศ...................... 

 แกไขรายการในใบอนุญาตเลมท่ี.................เลขท่ี...................../................................. 

ออกให  ณ  วันท่ี................เดอืน.........................................พ.ศ................................. 

ขอแกไขรายการดังนี้................................................................................................... 

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

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

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

………………………………………………………………………………………. 

 ขอรับใบแทนใบอนุญาต  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดใน

สาระสําคัญ  ท้ังนี้  ไดแนบเอกสารหลักฐานดังนี้ 

o เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

o ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

 

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

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

       ............../............................../.................... 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(........)  อนุญาตตามคํารองขอ 

(.......)  ไมอนุญาตตามคํารองขอ 

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

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

       นายกองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข 

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


