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คู่มือสาํหรับประชาชน: การกาํจัดมูลฝอยพ.ศ.2554 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลหินตกอําเภอร่อนพิบลูย์จงัหวดันครศรีธรรมราช 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การกําจดัมลูฝอยพ.ศ.2554 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลหินตกอําเภอร่อนพิบลูย์จงัหวดันครศรีธรรมราช 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนมุตัิ  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) เทศบญัญติัเทศบาลตําบลหินตกเร่ืองการกําจดัมูลฝอยพ.ศ.2554 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา เทศบญัญัตเิทศบาลตําบลหินตกเร่ืองการกําจดัมลูฝอย

พ.ศ.2554  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การกําจดัมลูฝอยพ.ศ.2554  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการกองสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อมเทศบาลตําบลหินตก/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลตําบลหินตกท่ีมีความประสงค์ให้ทางเทศบาลกําจดัขยะให้นัน้ต้องดําเนินการย่ืนคํา

ร้องขอวางถงัขยะตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหากเจ้าพนกังานท้องถ่ินพิจารณาอนมุตัติามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขในการขอ

อนญุาตและอตัราคา่ธรรมเนียมจะคดิตามเทศบญัญัตเิทศบาลตําบลหินตกเร่ืองการกําจดัมลูฝอยพ.ศ.2554 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนคําร้องขอวางถงัขยะตาม

แบบ 
 

15 นาที เทศบาลตําบล

หินตกอําเภอร่อน

พิบลูย์จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เสนอเจ้าพนกังานท้องถ่ิน

เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
 

1 วนั เทศบาลตําบล

หินตกอําเภอร่อน

พิบลูย์จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นําถงัขยะไปวางตามจดุท่ี

ระบใุนคําร้อง 
 

30 นาที เทศบาลตําบล

หินตกอําเภอร่อน

พิบลูย์จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 2 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
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) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าเก็บขนมูลฝอยประจาํเดือนสาํหรับอาคารท่ีอยู่อาศัยหรือเคหะ 

ค่าธรรมเนียม20 บาท 

หมายเหตุ - 

 

2) ค่าเก็บขนมูลฝอยประจาํเดือนสาํหรับโรงงานสถานประกอบการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพสถานท่ี

จาํหน่ายและสะสมอาหาร 

ค่าธรรมเนียม30 บาท 

หมายเหตุ - 

 

3) ค่าเก็บขนมูลฝอยประจาํเดือนสาํหรับโรงเรียนเอกชน 

-  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยไม่เกิน 10 ลบ.ม. 

ค่าธรรมเนียม150 บาท 

หมายเหตุ - 

 

4) ค่าเก็บขนมูลฝอยประจาํเดือนสาํหรับโรงเรียนเอกชน 

-  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยเกิน 10 ลบ.ม. 

ค่าธรรมเนียม300 บาท 

หมายเหตุ - 

 

5) ค่าเก็บขนมูลฝอยประจาํเดือนสาํหรับตลาดเอกชน 

-  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยไม่เกิน 10 ลบ.ม. 

ค่าธรรมเนียม1,000 บาท 

หมายเหตุ - 

 

6) ค่าเก็บขนมูลฝอยประจาํเดือนสาํหรับตลาดเอกชน 

-  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยตัง้แต่ 10 - 20 ลบ.ม. 

ค่าธรรมเนียม2,000 บาท 
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หมายเหตุ - 

 

7) ค่าเก็บขนมูลฝอยประจาํเดือนสาํหรับตลาดเอกชน 

-  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยตัง้แต่ 21 - 30 ลบ.ม. 

ค่าธรรมเนียม3,000 บาท 

หมายเหตุ - 

 

8) ค่าเก็บขนมูลฝอยประจาํเดือนสาํหรับตลาดเอกชน 

-  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยตัง้แต่ 31 - 40 ลบ.ม. 

ค่าธรรมเนียม4,000 บาท 

หมายเหตุ - 

 

9) ค่าเก็บขนมูลฝอยประจาํเดือนสาํหรับตลาดเอกชน 

-  ท่ีมีปริมาณมูลฝอย  40 ลบ.ม. ขึน้ไป 

ค่าธรรมเนียม5,000 บาท 

หมายเหตุ - 

 

10) ค่าเก็บขนมูลฝอยประเภทอ่ืนๆท่ีไม่เข้าเกณฑ์ข้างต้นลบ.ม.ละ 

ค่าธรรมเนียม100 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตําบลหินตก 

หมายเหตุ(โทร.075-355478) 

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  

1) คําร้องขอวางถงัขยะ 

- 
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19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 26/08/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลหินตกอําเภอร่อน

พิบลูย์จงัหวดันครศรีธรรมราชสถ.

มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


