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คู่มือสาํหรับประชาชน: ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนตาํบลดอนสักเรื องการกาํจัดสิ งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ.2557 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลดอนสกัอําเภอดอนสกัจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื อกระบวนงาน:ข้อบญัญัติองค์การบริหารสว่นตําบลดอนสกัเรื
องการกําจดัสิ
งปฏิกลูและมลูฝอยพ.ศ.2557 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นตําบลดอนสกัอําเภอดอนสกัจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที เกี ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.การสาธารณสขุพ.ศ.๒๕๓๕ 
 

2) พ.ร.บ.สภาตําบลและอบต.พ.ศ.๒๕๓๗และที�แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที�๕)พ.ศ.๒๕๔๖ 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื 7นที ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุพ.ศ.2535  

ระยะเวลาที กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที มากที สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที น้อยที สุด 0  

10. ชื ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ข้อบญัญัติองค์การบริหารสว่นตําบลดอนสกัเรื
องการกําจดัสิ
งปฏิกลูและมลูฝอย
พ.ศ.2557  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสกั 114 หมู่ 9 ต.ดอนสกัอ.ดอนสกั 

จ.สรุาษฎร์ธานีโทร 077-371857/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั7งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื อนไข(ถ้ามี) ในการยื นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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ไมมี่ข้อมลูหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื
อนไขในการยื
นคําขอ 
 
13. ขั 7นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที รับผิดชอบ 

ที  ประเภทขั7นตอน 
รายละเอียดของขั 7นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที 
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ไม่มีข้อมูลขั7นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดาํเนินการรวม 0 - 
 

14. งานบริการนี 7ผ่านการดาํเนินการลดขั7นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั Eนตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที  รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื น ๆ สาํหรับยื นเพิ มเตมิ 

ที  รายการเอกสาร
ยื นเพิ มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าเก็บและขนสิ งปฏิกูลตามมาตรา๒๐ (๔) 

ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ งปฏิกูลครั7งหนึ งๆเศษของ 
ลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อๆไปลูกบาศก์เมตรละ 
 
ค่าธรรมเนียม250 บาท 
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หมายเหตุ - 
 

2) อัตราค่าเก็บและขนสิ งปฏิกูลตามมาตรา๒๐ (๔) 
ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ งปฏิกูลครั7งหนึ งๆ 
เศษไม่เกินครึ งลูกบาศก์เมตร 
 
ค่าธรรมเนียม150 บาท 
หมายเหตุ - 
 

3) อัตราค่าเก็บและขนสิ งปฏิกูลตามมาตรา๒๐ (๔) 
ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ งปฏิกูลครั7งหนึ งๆ 
เศษเกินครึ งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ๑ลูกบาศก์เมตร 
 
ค่าธรรมเนียม250 บาท 
หมายเหตุ - 
 

4) อัตราค่าเก็บและขนสิ งปฏิกูลตามมาตรา๒๐ (๔) 
(อัตราเหมาจ่าย) 
อาคารที อยู่อาศัยสาํนักงานห้างร้านบริษัท 
การดาํเนินการ (รถละ) เที ยวละ 
 
ค่าธรรมเนียม500 บาท 
หมายเหตุ - 
 

5) อัตราค่าเก็บและขนสิ งปฏิกูลตามมาตรา๒๐ (๔) 
(อัตราเหมาจ่าย) 
สถานที ราชการทั วไปเที ยวละ 
ค่าธรรมเนียม400 บาท 
หมายเหตุ - 
 

6) อัตราค่าเก็บและขนสิ งปฏิกูลตามมาตรา๒๐ (๔) 
(อัตราเหมาจ่าย) 
บ้านพักข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตาํบลเที ยวละ 
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ค่าธรรมเนียม300 บาท 
หมายเหตุ - 
 

7) อัตราค่าเก็บและขนสิ งปฏิกูลตามมาตรา๒๐ (๔) 
(อัตราเหมาจ่าย) โรงพยาบาลโรงแรมสถานที มีสิ งปฏิกูลจาํนวนมาก 
ให้คิดจาํนวนเที ยวตามอัตราที กาํหนด 
-อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดาํเนินการ 
ก. รับทาํการเก็บขนสิ งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทาํเป็นธุรกิจ 
หรือได้ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการฉบับละ 
 
ค่าธรรมเนียม5,000 บาท 
หมายเหตุ - 
 

8) อัตราค่าเก็บและขนสิ งปฏิกูลตามมาตรา๒๐ (๔) 
(อัตราเหมาจ่าย) โรงพยาบาลโรงแรมสถานที มีสิ งปฏิกูลจาํนวนมาก 
ให้คิดจาํนวนเที ยวตามอัตราที กาํหนด 
-อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดาํเนินการ 
ข. รับทาํการกาํจัดสิ งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทาํเป็นธุรกิจ 
หรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการฉบับละ 
 
ค่าธรรมเนียม5,000 บาท 
หมายเหตุ - 
 

9) อัตราค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ก. ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยประจาํเดือนสาํหรับ 
อาคารหรือเคหะวันหนึ งไม่เกิน๒๐ลิตรเดือนละ 
 
ค่าธรรมเนียม20 บาท 
หมายเหตุ - 
 

10) อัตราค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ก. ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยประจาํเดือนสาํหรับอาคารหรือเคหะ 
วันหนึ งเกิน๒๐ลิตรแต่ไม่เกิน๔๐ลิตรเดือนละ 
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ค่าธรรมเนียม30 บาท 
หมายเหตุ - 
 

11) อัตราค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ก. ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยประจาํเดือนสาํหรับอาคารหรือเคหะ 
วันหนึ งเกิน๔๐ลิตรแต่ไม่เกิน๖๐ลิตรเดือนละ 
ค่าธรรมเนียม50 บาท 
หมายเหตุ - 
 

12) อัตราค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ก. ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยประจาํเดือนสาํหรับ 
อาคารหรือเคหะวันหนึ งเกิน๖๐ลิตรแต่ไม่เกิน๘๐ลิตรเดือนละ 
 
ค่าธรรมเนียม75 บาท 
หมายเหตุ - 
 

13) อัตราค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ก. ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยประจาํเดือนสาํหรับอาคารหรือเคหะ 
วันหนึ งเกิน๘๐ลิตรแต่ไม่เกิน๑๐๐ลิตรเดือนละ 
 
ค่าธรรมเนียม160 บาท 
หมายเหตุ - 
 

14) อัตราค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ก. ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยประจาํเดือนสาํหรับอาคารหรือเคหะ 
วันหนึ งเกิน๑๐๐ลิตรแต่ไม่เกิน๒๐๐ลิตรเดือนละ 
 
ค่าธรรมเนียม240 บาท 
หมายเหตุ - 
 

15) อัตราค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ก. ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยประจาํเดือนสาํหรับ 
อาคารหรือเคหะวันหนึ งเกิน๒๐๐ลิตรแต่ไม่เกิน๓๐๐ลิตรเดือนละ 
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ค่าธรรมเนียม400 บาท 
หมายเหตุ - 
 

16) อัตราค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยตามมาตรา 
ก. ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยประจาํเดือนสาํหรับอาคารหรือเคหะ 
วันหนึ งเกิน๓๐๐ลิตรแต่ไม่เกิน๔๐๐ลิตรเดือนละ 
 
 
ค่าธรรมเนียม560 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17) อัตราค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ก. ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยประจาํเดือนสาํหรับอาคารหรือเคหะ 
วันหนึ งเกิน๔๐๐ลิตรแต่ไม่เกิน๕๐๐ลิตรเดือนละ 
ค่าธรรมเนียม720 บาท 
หมายเหตุ - 
 

18) อัตราค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ข. ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยประจาํเดือนที มีปริมาณมูลฝอย 
วันหนึ งเกิน๕๐๐ลิตรขึ 7นไปแต่ไม่เกิน๑ลูกบาศก์เมตรเดือนละ 
 
 
 
ค่าธรรมเนียม2,000 บาท 
หมายเหตุ - 
 

19) อัตราค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ข. ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยประจาํเดือนที มีปริมาณมูลฝอย 
วันหนึ งเกิน๑ลูกบาศก์เมตรค่าเก็บขนทุกๆลูกบาศก์เมตร 
หรือเศษของลูกบาศก์เมตรเดือนละ 
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ค่าธรรมเนียม2,000 บาท 
หมายเหตุ - 
 

20) อัตราค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ค.  ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยเป็นครั7งคราวครั7งหนึ ง 
 
ไม่เกิน๑ลูกบาศก์เมตรครั7งละ 
 
 
ค่าธรรมเนียม150 บาท 
หมายเหตุ - 
 

21) อัตราค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ค.  ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยเป็นครั7งคราวครั7งหนึ ง 
เกิน๑ลูกบาศก์เมตรค่าเก็บและขนทุกๆลูกบาศก์เมตร 
หรือเศษของลูกบาศก์เมตรครั7งละ 
 
ค่าธรรมเนียม150 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารสว่นตําบลดอนสกั 114 หมู ่9 ต.ดอนสกัอ.ดอนสกัจ.สรุาษฎร์ธานีโทร 

077-371857 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 
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19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที พมิพ์ 28/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั Eนที
 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลดอนสกั

อําเภอดอนสกัจงัหวดัสรุาษฎร์
ธานีสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


