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ขอบเขตการใหบ้ริการ
สถานที ่/ ชอ่งทางใหบ้ริการ ระยะเวลาเปดิใหบ้ริการ
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หลักเกณฑ์ วิธกีารและเงือ่นไขในการก าจัดสิง่ปฏกูิลและมลูฝอย
    การก าจัดส่ิงปฏกิูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลบา้นโพธิ์เปน็อ านาจหนา้ที่ของเทศบาลต าบลบา้นโพธิ์แต่ฝ่ายเดียวเท่านัน้

 - ผู้ใดประสงค์ด าเนนิกิจการรับท าการเก็บขนหรือก าจัดส่ิงปฏกิูลและมูลฝอยโดยท าเปน็ธุรกิจหรือโดยรับประโยชนต์อบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการใหย้ื่นค าขอรับใบอนญุาตตามแบบต่อเจ้าพนกังานท้องถิ่นพร้อมกับหลักฐานต่างๆตามที่เทศบาลต าบลบา้น
โพธิ์ก าหนด

 - คุณสมบติัของผู้ขออนญุาตด าเนนิกิจการรับท าการเก็บขนหรือก าจัดส่ิงปฏกิูลและมูลฝอยตลอดจนหลักเกณฑ์วิธีการและ
เง่ือนไขในการขอและการออกใบอนญุาตใหเ้ปน็ไปตามเทศบาลต าบลบา้นโพธิ์ก าหนด

 - หา้มมิใหผู้้ใดด าเนนิกิจการรับท าการเก็บขนหรือก าจัดส่ิงปฏกิูลและมูลฝอยโดยท าเปน็ธุรกิจหรือโดยรับประโยชนต์อบแทน
โดยการคิดค่าบริการเว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิ่น

คู่มือส าหรบัประชาชน

 -  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานท่ีใด ๆ ต้องจัดใหม้ีการรองรับส่ิงปฏกิูลและมูลฝอยในอาคารหรือสถานที่นัน้ๆใหถู้กต้อง
ตามสุขลักษณะตามแบบท่ีเจ้าพนกังานสาธารณสุขหรือเจ้าพนกังานท้องถิ่นเหน็ชอบ

 - เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่นัน้ไม่ใหม้ีการถ่ายเทหรือทิ้งส่ิงปฏกิูล
และมูลฝอยในประการท่ีขัดต่อสุขลักษณะ

 - หา้มมิใหเ้จ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ท าการก าจัดส่ิงปฏกิูลและมูลฝอยอันอาจท าใหเ้กิดมลภาวะที่เปน็
พิษเช่น ควันกล่ินหรือแก๊สเปน็ต้นเว้นแต่จะได้จัดท าโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะหรือกระท าตามค าแนะน าของเจ้าพนกังาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนกังานท้องถิ่น

 - ถ้าเจ้าพนกังานท้องถิ่นเหน็ว่าอาคารสถานที่หรือบริเวณใดควรท าการเก็บขนส่ิงปฏกิูลและมูลฝอยไปท าการก าจัดใหถู้กต้อง
ด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้นเจ้าพนกังานท้องถิ่นจะแจ้งเปน็หนงัสือไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณนัน้ ๆ ให้
ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า ๑๕ วันหรือเมือ่ได้ท าการปดิประกาศไว้ในที่เปดิเผยก าหนดบริเวณที่ต้องท าการเก็บขนส่ิงปฏกิูลและ
มูลฝอยไม่นอ้ยกว่าสามแหง่เปน็เวลาไม่นอ้ยกว่าสิบหา้วันนบัแต่วันประกาศแล้วเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่หรือ
บริเวณใด ๆ จะต้องใหเ้จ้าหนา้ที่ของเจ้าพนกังานส่วนท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียวเท่านัน้เก็บขนส่ิงปฏกิูลและมูลฝอยจากอาคารสถานที่
บริเวณนัน้ ๆ ซ่ึงตนเปน็เจ้าของหรือครอบครองอยู่โดยเสียค่าธรรมเนยีมเก็บขน



ขัน้ตอนและวิธกีารใหบ้ริการ
ขัน้ตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ยื่นค าร้องขออนญุาตประกอบกิจการ กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
   (ระยะเวลาไม่เกนิ  2  นาท)ี (เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ1. นายดนยั  ศรีถาวร

2. นางสาวบษุยา  โปร่งสันเทียะ)
2. เจ้าหนา้ที่การตรวจสอบเอกสาร
พิจารณาอนญุาต
 กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
   (ระยะเวลาไม่เกนิ  15  นาท)ี (เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ1. นายดนยั  ศรีถาวร

2. นางสาวบษุยา  โปร่งสันเทียะ)
3.  ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
   (ระยะเวลาไม่เกนิ  20  นาท)ี (เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ1. นายดนยั  ศรีถาวร

2. นางสาวบษุยา  โปร่งสันเทียะ)
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน  15   วัน   

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
(1)  ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด
(2)  ส าเนาทะเบยีนบา้น พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
อัตราค่าเก็บขนส่งปฏกูิลและมลูฝอย
1. ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏกิูลคร้ังหนึง่ ๆ
   1.1  เศษของลูกบาศก์หรือลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อไป 40  บาท
   1.2  เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศก์เมตรต่อไป เศษเกินคร่ึงลูกบาศก์เมตรใหคิ้ดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร 30  บาท

 -กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนญุาตไม่ปฏบิติัหรือปฏบิติัไม่ถูกต้องตามข้อบญัญัติต าบลนีเ้จ้าพนกังานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังพักใช้
ใบอนญุาตได้ ๑๕ วัน

 -เมือ่เจ้าพนกังานท้องถิ่นได้รับค าขอรับอนญุาตใหต้รวจสอบความถูกต้องและความสมบรูณ์ของค าขอหากปรากฏว่าผู้ขอ
อนญุาตปฏบิติัถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้แล้วและเปน็กรณีที่เจ้าพนกังานท้องถิ่นเหน็สมควรใหเ้จ้า
พนกังานท้องถิ่นออกใบอนญุาตและผู้ได้รับอนญุาตต้องมารับใบอนญุาตพร้อมกับช าระค่าธรรมเนยีมภายในก าหนดสิบหา้วันนบั
แต่วันที่ได้รับหนงัสือแจ้งจากพนกังานท้องถิ่นหากมิได้รับใบอนญุาตและช าระค่าธรรมเนยีมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่า
สละสิทธิ์
 - เมือ่ผู้รับใบอนญุาตเลิกใหบ้ริการแก่ผู้รับบริการรายใดจะต้องท าเปน็หนงัสือแจ้งเจ้าพนกังานท้องถิ่นภายในก าหนดสามสิบวัน
ก่อนวันที่ได้เร่ิมการใหบ้ริการตามสัญญาใหม่

 - ใบอนญุาตใหม้ีอายุหนึง่ปนีบัแต่วันท่ีออกใบอนญุาตเมือ่ผู้รับใบอนญุาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปใหย้ื่นค าขอเลิกการ
ด าเนนิกิจการต่อเจ้าพนกังานท้องถิ่น

 -ในกรณีที่ใบอนญุาตหายถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญผู้รับใบอนญุาตจะต้องยื่นค าขอรับแทนใบอนญุาตต่อเจ้าพนกังาน
ท้องถิ่นภายในสิบหา้วันนบัแต่วันท่ีทราบถึงการสูญหายถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณี



2.1 ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึง่ไม่เกิน 500 ลิตร
   - วันหนึง่ไม่เกิน 20 ลิตร 20  บาท
   - วันหนึง่เกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 30 ลิตร 30  บาท
   - วันหนึง่เกิน 30 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร 40  บาท
   - วันหนึง่เกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 50 ลิตร 50  บาท
   - วันหนึง่เกิน 50 ลิตร แต่ไม่เกิน 70 ลิตร 80  บาท
   - วันหนึง่เกิน 70 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร 100 บาท
   - วันหนึง่เกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร 300 บาท
   - วันหนึง่เกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร 500 บาท
   - วันหนึง่เกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร 1,000 บาท
2.2  ค่าเก็บขยะและขนมูลฝอยประจ าเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึง่เกิน 500 ลิตร ขึ้นไป
   - วันหนึง่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 1,250 บาท
   - วันหนึง่เกิน 1  ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร 1,500 บาท
2.3  ค่าเก็บและขนมูลฝอยเปน็คร้ังคราว คร้ังหนึง่ ๆ
   - ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 100  บาท
   - เกิน 1  ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร 150  บาท
3.  ค่าธรรมเนยีมในการออกใบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏกิูลและ
    มูลฝอยโดยท าเปน็ธุรกิจ หรือโดยรับประโยชนต์อบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
    -  รับท าการเก็บ ขนส่ิงปฏกิูลและมูลฝอย ฉบบัละ 5,000 บาท
    -  รับท าการก าจัดส่ิงปฏกิูลและมูลฝอย ฉบบัละ 5,000 บาท
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการใหบ้ริการไม่เปน็ไปตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียน ได้ที่ เทศบาลต าบลบา้นโพธิ์  
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4420 6168     เว็บไซต์  http://www.banphokorat.go.th 

ตวัอย่างแบบฟอร์ม


