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คูมือส ำหรับประชำชน 
 

 

 

 

 

1.ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตองปิด                         วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  

โทรศัพท์: 088 - 5903950                     (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 

หรือ เว็บไซต์ :  www.tongpedlocal.go.th                ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 

 

 

 

1. ยื่นแบบค ำขอรับบริกำรตำมแบบ ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตองปิด 

 
  

 
 

1.ผู้ขออนุญำตยื่นค ำขอ                                        ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตองปิด 

2.เจ้ำหน้ำที่รับเอกสำร ตรวจสอบเอกสำร   

3.เสนอผู้บริหำร 

3.เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแจ้งกำรอนุญำต/ไม่อนุญำต ภำยใน 15 วัน 

5. เมื่อได้รับอนุญำตผู้ขอใบอนุญำตต้องช ำระค่ำธรรมเนียมภำยใน 15 วัน 

 
 

ใช้ระยะเวลำ ไม่เกิน 7 วัน 

 

  

 

งำนที่ให้บริกำร                      กำรขออนุญำตก ำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ             ส ำนักงำนปลัด   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตองปิด 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนที/่ ช่องทำงกำรให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 

ขั้นตอน หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ 

http://www.tongpedlocal.go.th/


 

 
 

 

 

1 ส ำเนำบัตรประจ ำตัว(บัตรประชำชน/บัตรข้ำรำชกำรหรือบัตรอ่ืน)........(ทั้งผู้ขออนุญำตและผู้ขนทิ้ง)   
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน(ทั้งผู้ขออนุญำตและผู้ขนทิ้ง) 

 2. รูปถ่ำย 1 นิ้ว 2 รูป(ทั้งผู้ขออนุญำตและผู้ขนทิ้ง) 
 3. หลักฐำนกำรอนุญำตเดิม 
 4. ใบรับรองแพทย์  

5  หนังสือบอบอ ำนำจ 
6. ส ำเนำทะเบียนรถ พร้อมรูปถ่ำย 

 7. หนังสืออนุญำตอื่นที่เก่ียวข้องกับกิจกำร ได้แก…่……………………………………… 

 
 

 อัตรำค่ำเก็บและขนสิ่งของปฏิกูล ตำมบัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียม ข้อบัญญัติต ำบล เรื่อง กำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูล  
ฝอย พ.ศ.2553  

1. อัตรำเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

1.1 ค่ำเก็บและขนอุจจำระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ เศษของลูกบำศก์เมตรหรือลูกบำศก์เมตรต่อ ๆ ไป 
ลูกบำศก์เมตรละ 250 บำท เศษไมเกินครึ่งลูกบำศก์เมตร 150 บำท เศษเกินครึ่งลูกบำทก์เมตรให้คิด
เท่ำกับ 1 ลูกบำศก์เมตร 

1.2  ก. ค่ำจัดเก็บขยะมูลฝอยประจ ำเดือนที่มีปริมำณมูลฝอยเดือนหนึ่งไม่เกิน 500 ลิตร 
- วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร เดือนละ 20 บำท 

  -    วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร ค่ำเก็บและขนเกินทุก ๆ 20 ลิตร หรือเศษของ 20 ลิตร เดือนละ 20 บำท 
ข. ค่ำจัดเก็บขยะมูลฝอยประจ ำเดือนที่มีปริมำณมูลฝอยเดือนหนึ่งเกิน 500 ลิตร ขึ้นไป  

 -   วันหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบำศก์เมตร เดือนละ 2,000  บำท 
 -   วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบำศก์เมตร ค่ำเก็บและขนเกินทุก ๆ ลูกบำศก์เมตร หรือเศษของลูกบำศก์        

เดือนละ 2.000  บำท 
ค. ค่ำเก็บแลขนขยะมูลฝอยเป็นครั้งครำว 
     -  ค่ำเก็บครั้งหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบำศก์เมตร ครั้งละ 150 บำท 
     -   เกิน 1 ลูกบำศก์เมตร ค่ำเก็บและค่ำขนทุก ๆ ลูกบำศก์เมตรหรือเศษของลูกบำศก์เมตร 150 บำท 

 

                                

 

 

 

 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

 
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 

 

ค่ำธรรมเนียม 
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2. ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำต 

 2.1 ใบอนุญำตด ำเนินกิจกำรท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 

 ก. รับท ำกำรเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท ำเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิด 
ค่ำบริกำร ฉบับละ 3,000  บำท 

 ข. รับท ำกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยท ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิด
ค่ำบริกำร ฉบับละ 3,000 บำท 

 
 

 

 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

ส ำนักงำนปลัด องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลตองปิด  โทรศัพท์ : 08-8590-3950 

หรือ เว็บไซต์ :  www.tongpid.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

 



 

ค ำขอรับใบอนุญำตกำรก ำจัดสิ่งปฏกูิลและมูลฝอย 

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

       วนัท่ี..................เดือน...........................พ.ศ. .................. 

   ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุล)................................................................... อายุ

.................ปี สญัชาติ................ บ้านเลขที่ ..................หมูท่ี่.......... ตรอก/ซอย........................................ถนน

...............................  แขวง/ต าบล............................... เขต/อ าเภอ................................จงัหวดั.............................

ไปรษณีย์........................ เบอร์โทรศพัท์................................. เลขประจ าตวัประชาชน................................................. 

  ขอย่ืนค าขอรับใบอนญุาตประกอบการก าจดัสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย ตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินดงัตอ่ไปนี ้

  1. การก าจดัสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย ช่ือ......................  ประเภท...ขนทิง้ขยะ  ,ก าจดัสิ่งปฏิกลู.................. 
พืน้ท่ีให้บริการ..........................ครอบครัว อตัราคา่บริการ......................บาท/เดือน/ปี 

2.  เขตบริการในพืน้ท่ีซอย...............................ถนน.....................................หมูท่ี่...............................  
ต าบล/แขวง....................... อ าเภอ/เขต.............................. จงัหวดั.............................โทรศพัท์................................... 

3. มีพาหนะในการบริการจ านวน.................... คนั  มีคนงาน..........................คน   
  4. ผู้ด าเนินกิจการ/คนงาน         1. ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................
อาย ุ..............ปี  สญัชาติ....................อยู่บ้านเลขท่ี............ ซอย............................. ถนน ........................ หมูท่ี่........... 
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต.............................. จงัหวดั......................... โทรศพัท์........................... 
     2.  ผู้ด าเนินกิจการช่ือ(นาย/นาง/นางสาว).................................................................อาย ุ..............ปี  
สญัชาติ...........................อยู่บ้านเลขท่ี............ ซอย................ .... ถนน ................................... หมู่ท่ี..................... 
ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต.......................... จงัหวดั............................. โทรศพัท์................... 

พร้อมค าร้องนีข้้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานและเอกสารมาด้วยดงันี ้

  (  ) ส าเนาบตัรประจ าตวั(บตัรประชาชน/บัตรข้าราชการหรือบตัรอื่น)........(ทัง้ผู้ ขออนุญาตและผู้ขนทิง้)
   (  ) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ทัง้ผู้ขออนญุาตและผู้ขนทิง้) 
  (  ) รูปถ่าย 1 นิว้ 2 รูป(ทัง้ผู้ขออนญุาตและผู้ขนทิง้) 
  (  ) หลกัฐานการอนญุาตเดิม 
  (  ) ใบรับรองแพทย์ 
  (  ) หนงัสือบอบอ านาจ(ถ้ามี) 

(  ) ส าเนาทะเบียนรถ พร้อมรูปถ่าย 
  (  ) หนงัสืออนญุาตอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบักิจการ 
  1).................................................................................................................................... 
  2).................................................................................................................................... 
  3).................................................................................................................................... 

 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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แผนผงัแสดงท่ีตัง้สถานประกอบกิจการโดยสงัเขป 

 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่  ข้อความในแบบค าขอตอ่อายใุบอนญุาตนีเ้ป็นจริงทกุประการ 

       
       (ลงช่ือ)........................................ผู้ขอตอ่ใบอนญุาต 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่  ข้อความในแบบค าขอตอ่อายใุบอนญุาตนีเ้ป็นจริงทกุประการ    

  

       (ลงช่ือ)........................................ผู้ขอตอ่ใบอนญุาต 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควำมเหน็ของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (  ) เห็นสมควรให้ใบอนญุาตและก าหนดเง่ือนไขดงันี.้............................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
 (  )ไมเ่ห็นควรอนญุาต เพราะ...................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 

               (ลงช่ือ)............................................เจ้าพนกังานสาธารณสขุ 
                                         (.........................................................) 

            ต าแหน่ง....................................................... 
            วนัท่ี .............../................../.......................... 

ค ำส่ังเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
 (  )อนญุาตให้ประกอบกิจการได้ 
 (  )ไมอ่นญุาตให้ประกอบการ เพราะ................................................................................................................ 

             (ลงช่ือ)............................................................เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
                               (............................................................) 

                   ต าแหน่ง........................................................ 
                   วนัท่ี .............../................../.......................... 

 


