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การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

   

 

 

 

              

       การก าจดัสิง่ปฏิกลูและขยะมลูฝอยในเขตองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลแกง่ดินสอ เป็นอ านาจหนา้ที่ขององคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลแกง่ดินสอ มีพืน้ครอบคลมุ 12 หมูบ่า้น มีจ านวน
หลงัคาเรอืนประมาณ 3,126 หลงัคาเรอืน  
       องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแก่งดินสอ อาจมอบใหบ้คุคลใด
ด าเนินการตามวรรคหนึง่แทนภายใตก้ารควบคมุดแูลของ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกง่ดินสอ 

       1.หา้มมิใหผู้ใ้ด ถ่าย เท ทิง้ หรอืท าใหม้ีขึน้ในท่ีหรอืทาง
สาธารณะซึง่สิง่ปฏิกลูหรอืมลูฝอย นอกจากในท่ีที่องคก์าร
บรหิารสว่นต าบลแกง่ดินสอจดัไวใ้ห ้

       2. หา้มมิใหผู้ใ้ด ถ่าย เท ทิง้สิง่ปฏิกลูในท่ีรองรบัขยะมลู
ฝอย 

       3.หา้มมิใหผู้ใ้ด ท าการขน ถา่ย เท คุย้ เขี่ย ขดุ หรอื
เคลือ่นยา้ยสิง่ปฏิกลูและมลูฝอย ในท่ีรองรบั รถขน หรอื
สถานท่ีพกัปฏิกลูหรอืมลูฝอยใด ๆ ขององคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลแกง่ดินสอ เวน้แต ่เป็นการกระท าของเจา้หนา้ที่ของ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกง่ดินสอ หรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย
หรอืผูท้ี่ไดร้บั อนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
 

       4. เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืสถานท่ีใด ๆ ตอ้ง
จดัใหม้ีที่รองรบัสิง่ปฏิกลู และมลูฝอยในอาคารหรอืสถานท่ี
นัน้ ๆ ใหถ้กูตอ้งตามสขุลกัษณะ รวมถงึตอ้งรกัษาบรเิวณ
อาคาร หรอืสถานท่ีนัน้ไมใ่หม้กีารถ่าย เท หรอืทิง้สิง่ 
ปฏิกลูและมลูฝอยในประการท่ีขดัตอ่สขุลกัษณะที่รองรบัสิง่
ปฏิกลูและมลูฝอยตามวรรคหนึง่ ตอ้งเป็นภาชนะท่ีไมร่ั่วซมึ 
มีฝาปิดมดิชิด กนัแมลงและสตัวไ์ดต้ามแบบซึง่เจา้พนกังาน
สาธารณสขุ หรอืเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเห็นชอบ 

       5. หา้มมิใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืสถานท่ี
ใด ๆ ท าการก าจดัสิง่ปฏิกลู และมลูฝอยอนัอาจท าใหเ้กิด
มลภาวะที่เป็นพิษ เช่น ควนั กลิน่ หรอืแก๊ส เป็นตน้ เวน้แต ่

จะไดก้ระท าโดย วิธีการท่ีถกูสขุลกัษณะ หรอื 

กระท าตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสขุ หรอืเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน 

       6. ถา้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินเหน็วา่อาคาร สถานท่ีหรอื
บรเิวณใดควรท าการเก็บขน สิง่ปฏิกลูและมลูฝอยไปท าการ
ก าจดัใหถ้กูตอ้งดว้ยสขุลกัษณะยิง่ขึน้ เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
จะแจง้เป็น หนงัสอืไปยงัเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร 
สถานท่ีหรอืบรเิวณนัน้ ๆ ใหท้ราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ สบิหา้
วนั หรอืเมื่อไดปิ้ดประกาศก าหนดบรเิวณเก็บขนสิง่ปฏิกลู
และมลูฝอย ณ ที่เปิดเผยเป็นเวลา ไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนันบั
แตว่นัประกาศแลว้ เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร สถานท่ี
หรอืบรเิวณใด ๆ จะตอ้งใหเ้จา้หนา้ที่ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
หรอืบคุคลผูไ้ดร้บัอนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแลว้ ฝ่าย
เดียวเทา่นัน้ เก็บขนสิง่ปฏิกลูและมลูฝอยจากอาคารสถานท่ี
หรอืบรเิวณนัน้ ๆ โดยเสยีคา่ธรรมเนียม เก็บขนตามอตัราที่ได้
ก าหนดไวท้า้ยขอ้บญัญตัินี ้
 

        7. หา้มผูใ้ดด าเนินกิจการรบัท าการเก็บ ขน หรอื
จ ากดัสิง่ปฏิกลู หรอืมลูฝอยโดยท า เป็นธุรกิจหรอืโดย 

ไดร้บัและประโยชนต์อบแทนดว้ยการคดิคา่บรกิาร เวน้
แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจาก เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

       8. ผูใ้ดประสงคจ์ะด าเนินกิจการรบัท าการเก็บ ขน 
หรอืก าจดัสิง่ปฏิกลูและมลูฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรอื 
ไดร้บัประโยชนต์อบแทนดว้ยการคิดคา่บรกิารใหย้ื่นค า
ขอรบัใบอนญุาตตามแบบที่ ก าหนดไวท้า้ยขอ้บญัญตัินี ้
(แบบสม.1) ตอ่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินพรอ้มกบัเอกสาร
และหลกัฐานตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) บตัรประจ าตวัประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังาน
รฐัวิสาหกิจ 
(2) ส าเนาทะเบียนบา้น 
(3) ส าเนาทะเบียนรถ 
(4) ส าเนาหลกัฐานท่ีหนว่ยงานของรฐัที่เก่ียวขอ้งออกให้
ที่แสดงวา่ไดร้บัอนญุาต ใหป้ระกอบกิจการ 
ที่ขอรบัใบอนญุาต 
(5) เอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เช่น ใบอนญุาตเดิมที่
หมดอาย ุรวมถงึเอกสารที่ เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน หรอื 
เจา้พนกังานสาธารณสขุ เห็นวา่มีความจ าเป็นนการ
พิจารณาประกอบการ ขอใบอนญุาต 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 
 
 

 

   
 
 
 

เอกสารแนะน า 
ค่าธรรมเนียม 

การก าจัดสิ่งปฏิกูล 
และขยะมูลฝอย 

  
 

จัดท าโดย.......งานก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  
โทรศัพท/์โทรสาร 0-3721-0616 ต่อ 11 

 

1.ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆเศษ
ของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์
เมตรต่อๆไปเศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรเศษเกินครึ่ง
ลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร 
ค่าธรรมเนียม 120 บาท 
2.ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน ที่มีปริมาณมูล
ฝอยวันหนึ่งไม่เกิน 500 ลิตร 
-ที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร เดือนละ 10 บาท 
-ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร 
เดือนละ 20 บาท 
-ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร 
เดือนละ 30 บาท 
-ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร 
เดือนละ 40 บาท 
-ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร 
เดือนละ 50 บาท 
-ที่มปีริมาณวันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร 
เดือนละ 80 บาท 
-ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร 
เดือนละ 120 บาท 
-ทีม่ีปริมาณวันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร 
เดือนละ 200 บาท 
ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร 
เดือนละ 300 บาท 
3. ค่าเก็บและขนมลูผ่อยประจ าเดอืน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวัน   
หนึ่งเกิน 500 ลิตรขึ้นไป 
 - ที่มีปริมาณวันหน่ึงไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร 
เดือนละ 2,000 บาท 
 
 

- ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขน 
ทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือ เคษของลูกบาศก์ก็เมตร 
เดือนละ 3,000 บาท 
4. ค่าเก็บและขนมลูฝอยท่ัวไปเปน็ครั้งคราว 
- ครั้งหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ 120 บาท 
- ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ 
ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร  
ลูกบาศก์ก็เมตรละ 50 บาท 
 
 
 

1.อัตราค่าเก็บและขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี 

1.อัตราค่าบริการเก็บและขนมูลฝอยรายเดือน
ส าหรับบ้านเรือนทั่วไป ค่าธรรมเนียมรายเดือน  
เดือนละ 30 บาท 
2. อัตราค่าบริการเก็บและขนมูลฝอยรายเดือน
ส าหรับร้านค้า ค่าธรรมเนียมรายเดือน  
เดือนละ 80 บาท 
 
 
 

2.อัตราค่าการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 

1.ใบอนุญาตดิ าเนินกิจการ ในการรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยโดยท าเป็นธรุกิจหรือโดยได้รับประโยชนต์อบแทน
ด้วยการคดิค่าบริการ 
-รับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย ฉบับละ 5,000
บาท 
- รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอย ฉบับละ 5,000 บาท 
- ใบแทนใบอนญุาต (กรณีฉบับจรงิสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุด) ฉบับละ 200 บาท 

3.อัตราการเก็บและขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือ 
มูลฝอย องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 


