
คู่มือประชาชน 

 

งานที่ให้บริการ งานจัดเก็บขยะ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานรักษาความสะอาด  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

1.ติดต่อด้วยตัวเอง /มอบอ านาจบุคคล 
       ศูนย์บริการจดุเดียวเบด็เสร็จ  
          (One Stop Service)  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยดุที่ทางราชการก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
)บริการช่วงพักเท่ียง( 

 

หลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

 หลักเกณฑ์การขอรับบริการ การจัดเก็บมลูฝอย 

ผู้ใดมีความประสงค์จะขอรับบริการจัดเก็บมูลฝอย ส าหรับอาคาร  ตึก บ้านเรือน ส านักงาน

หรืออาคารอื่นใด ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ จะต้องยื่นค าร้องขอรับบริการการจัดเก็บมูลฝอย  และช าระ

ค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลขามทะเลสอ  เร่ือง การจัดการ        

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2561   

วิธีการ 
ผู้ใดมีความประสงค์จะขอรับบริการจัดเก็บมูลฝอย ส าหรับอาคาร  ตึก บ้านเรือน ส านักงาน 

หรืออาคารอื่นใด ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะท าการยื่นค าร้อง พร้อมเอกสารหลักฐานต่อเทศบาลต าบล        

ขามทะเลสอ ณ ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  (One Stop Service)   ภายในระยะเวลาที่ให้บริการ 

   
 

 



ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

 กรณียื่นค าร้องขอเก็บขยะมูลฝอย 

 

ระยะเวลา 

การให้บริการจัดเก็บขยะ     ใช้ระยะเวลา 5 วัน 
แจ้งช าระค่าธรรมเนียม       ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 30 วัน 
 
 
 
 
 
 

1.ผู้ประกอบการย่ืนแบบค าร้องขอจัดเก็บขยะมลูฝอย 
(ระยะเวลา 10 นาที) 

งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลขามทะเลสอ 

2.เจ้าหน้าท่ีพจิารณาค าร้องขอจัดเก็บขยะมูลฝอย 
(ระยะเวลา 10 นาที) 

งานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  เทศบาลต าบล   
ขามทะเลสอ 

3.เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานที่ขอจัดเก็บขยะมูลฝอย 
 (ระยะเวลา 10 นาที) 

งานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  เทศบาลต าบล   
ขามทะเลสอ 

4.เจ้าหน้าท่ีประเมินขยะมูลฝอยและค านวณ
ค่าธรรมเนียมมลูฝอย(ระยะเวลา 1 เดือน) 

งานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  เทศบาลต าบล   
ขามทะเลสอ 

5.เจ้าหน้าท่ีแจ้งค่าธรรมเนียมมูลฝอยกลับผู้ยื่นค าร้อง
(ระยะเวลา 7 วัน)**แจ้งทางไปรษณีย ์

งานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  เทศบาลต าบล   
ขามทะเลสอ 

6.ผู้ประกอบการช าระค่าธรรมเนียมและเจ้าหน้าท่ี
ออกใบเสร็จ(ระยะเวลา 10 นาที) 

งานรักษาความสะอาด  ฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  เทศบาลต าบล   
ขามทะเลสอ 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้ กรณียื่นค าร้องขอเก็บขยะมูลฝอย 
1.ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1  ฉบับ 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1  ฉบับ 
3.หนังสือรับรองสถานประกอบการ )กรณีเป็นสถานประกอบการ( จ านวน 1  ฉบับ 
4.หนังสือมอบอ านาจ ติดอากร จ านวน 1  ฉบับ 
5.ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ จ านวน 1  ฉบับ 
 

ค่าธรรมเนียม 

         ตามบัญชีอัตราคา่ธรรมเนียม ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลขามทะเลสอ  เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอย พ.ศ.2561   

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลขามทะเลสอ โทรศัพท ์  044  397126  ต่อ 32                  



ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

แบบฟอร์มค าขอรับ ใบอนุญาตด าเนนิกิจการ ท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย 

แบบ สม.1 

แบบค ำขอรับใบอนุญำต 

ประกอบกิจกำร............................................................. 

ค ำขอเลขที่ .............../ .................                     เขียนที่ …………………………………..………..                      
                                           วันที่ …....….เดือน ……………….……..พ.ศ. ….…...… 

1. ข้ำพเจ้ำ …………………………..….…...………...…......….อำยุ ……......... ปี สัญชำติ ….……................……… 
โดย .......................................................................................................................... ผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิตบิุคคลปรำกฏ
ตำม ...........................................................................................ที่อยู่เลขที่ …….…………. หมู่ที่ ……..................…...... ตรอก/
ซอย …………….……..……………. ถนน ………............……….…...…………..แขวง/ต ำบล ………........……...….......…………..…. เขต/
อ ำเภอ ……………..……… จังหวัด ………….……..……… หมำยเลขโทรศัพท์ผู้ขอนุญำต …….……............................………….……..  
หมำยเลขบัตรประชำชนผู้ขออนุญำต................................................................................................................ 

2. พร้อมค ำขอนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ มำด้วยแล้วดังนี้ 
(   ) ส ำเนำบัตรประจ ำตัว (ประชำชน/ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ) 
(   ) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
(   ) ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยควบคุมอำคำร หนังสือให้ควำมเห็นชอบ 
      กำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือใบอนุญำตตำมกฎหมำยอื่นที่จ ำเป็น 
(   ) ใบมอบอ ำนำจ (ในกรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ) 
(   ) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
(   ) หลักฐำนที่แสดงกำรเป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล 
(   ) เอกสำรและหลักฐำนอ่ืนๆ ตำมที่รำชกำรท้องถิ่นประกำศก ำหนด  คือ 
 1. ................................................................................ 

 ขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบค ำขอนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร 

 
(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ขออนุญำต 

(.................................................) 
หมำยเหตุ 
 1. ข้อควำมใดไม่ใช้ ให้ขีดฆ่ำ 
 2. ใส่เคร่ืองหมำย / ในช่องที่ต้องกำร 



ส่วนของเจ้ำหน้ำที่ 

ใบรับค ำขอรับใบอนุญำต 

เลขที่ ............................ ได้รับเรื่องเม่ือวันที่ ................. เดือน ...................................... พ.ศ. ...................... 

ตรวจสอบแล้วเอกสำรหลักฐำน (   )  ครบ 
    (   )  ไม่ครบ  คือ 
     1. ...........................................................................  
     2. ...................................... ..................................... 
      

(....................................................)  
ต ำแหน่ง .......................................................  

 
************************************************************************************************** 
 

ส่วนของผู้รับใบอนุญำต 

ใบรับค ำขอรับใบอนุญำต 

เลขที่ .................................. ได้รับเรื่องเม่ือวันที่ ................. เดือน .............................. พ.ศ. ...................... 

ตรวจสอบแล้วเอกสำรหลักฐำน (   )  ครบ 
    (   )  ไม่ครบ  คือ 
     1. ...........................................................................  
     2. .............................................. ............................. 
     3. ...........................................................................  

ดั งนั้ น   กรุณ ำน ำเอกสำรหลักฐำนที่ ยั งไม่ครบทั้ งหมดมำยื่นต่อเจ้ ำพนั กงำนท้องถิ่ น
ภำยใน .................. วัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 
 

(ลงชื่อ) .......................................................... 
(....................................................)  

ต ำแหน่ง .......................................................  



แบบ สม.2 

แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 

ประกอบกิจกำร………………………………………………………….. 

ค ำขอเลขที่ .............../ .................             เขียนที่ ……………………….…………..……….. 
วันที่ …....….เดือน ……………….……..พ.ศ. ……...… 

1. ข้ำพเจ้ำ …………………………..….…...….……….อำยุ ……............... ปี สัญชำติ ….……….....…… 
โดย ................................................................................................................... ผู้มี อ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล
ปรำกฏตำม ...........................................................................................ที่อยู่เลขท่ี …….…………. หมู่ที่ …….…...... 
ตรอก/ซอย …………….……..……………. ถนน ……………….…...…………..แขวง/ต ำบล ……………...….......…………..…. 
เขต/อ ำเภอ ……………..……… จังหวัด ………….……..……… หมำยเลขโทรศัพท์ผู้ขออนุญำต …….……............………  
หมำยเลขบัตรประชำชนผู้ขออนุญำต................................................................................................................ 

2. พร้อมค ำขอนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ มำด้วยแล้วดังนี้ 
(   ) ส ำเนำบัตรประจ ำตัว (ประชำชน/ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
(   ) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
(   ) ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยควบคุมอำคำร หนังสือให้ควำมเห็นชอบกำร

ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือใบอนุญำตตำมกฎหมำยอ่ืนที่จ ำเป็น 
(   ) ใบมอบอ ำนำจ (ในกรณีท่ีมีกำรมอบอ ำนำจ) 
(   ) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
(   ) หลักฐำนที่แสดงกำรเป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล 
(   ) เอกสำรและหลักฐำนอื่นๆ ตำมท่ีรำชกำรท้องถิ่นประกำศก ำหนด  คือ 
 1. ................................................................................  
 2. ..................................................... ........................... 

  ขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบค ำขอนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร 

(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ขออนุญำต 
(.................................................) 

หมำยเหตุ 
 1. ข้อควำมใดไม่ใช้ ให้ขีดฆ่ำ 
 2. ใส่เครื่องหมำย / ในช่องที่ต้องกำร 



ส่วนของเจ้ำหน้ำที่ 

ใบรับค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 

เลขที่ .................................... ได้รับเรื่องเม่ือวันที่ ................. เดือน .............................. พ. ศ. ........................... 

ตรวจสอบแล้วเอกสำรหลักฐำน (   )  ครบ 
    (   )  ไม่ครบ  คือ 
     1. ...........................................................................  
     2. ...........................................................................  
     3. ........................................................................... 
 

(ลงชื่อ) ..........................................................  
(....................................................)  

ต ำแหน่ง .......................................................  
 

************************************************************************************************** 

ส่วนของผู้รับใบอนุญำต 

ใบรับค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 

เลขที่ ............................. ได้รับเรื่องเม่ือวันที่ ................. เดือน ..................................... . พ.ศ. ...................... 

ตรวจสอบแล้วเอกสำรหลักฐำน (   )  ครบ 
    (   )  ไม่ครบ  คือ 
     1. ...........................................................................  
     2. ........................................................................... 
     3. ...........................................................................  

ดั งนั้ น   กรุณ ำน ำเอกสำรหลักฐำนที่ ยั งไม่ครบทั้ งหมดมำยื่นต่อเจ้ ำพนั กงำนท้องถิ่ น
ภำยใน .................. วัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 

(ลงชื่อ) ..........................................................  
(....................................................)  

ต ำแหน่ง .......................................................  



 
 

ใบอนุญำต 

ประกอบกิจกำร...................................... 

เล่มที่ …..……...….เลขที่ ……..….…./………..…… 

1. เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นอนุญำตให้ ……………………………….….…………........ สัญชำติ …..................…….…… 
อยู่บ้ำนเลขที่…….….…. หมู่ที่ ……….. ต ำบล ……………..……… อ ำเภอ …….……..………...จังหวัด ………..……….....…..หมำยเลข
โทรศัพท์ …………………………...................................…..………ชื่อสถำนประกอบกิจกำร ……………………………........…………….. 
ประเภท …………………………………..ตั้งอยู่เลขที่ ……........…. หมู่ที่ ……........................…. ต ำบล ……………...................….…… 
อ ำเภอ ………..….…...........……… จังหวัด ……………..….......…..…..หมำยเลขโทรศัพท์ ..………….…..………....…….…..........….…..   
เสียค่ำธรรมเนียมปีละ …..………….....................................…..….บำท (………….…………………………..............……….….…………)           
ตำมใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ………....……….. เลขที่ ………….....................…….. ลงวันที่ ………………………………………………….…... 

2. ผู้ รับ ใบอนุญ ำตต้ องปฏิ บั ติ ให้ ถู กต้ อง ครบถ้วน  ตำมหลั ก เกณ ฑ์  วิ ธี กำร และ เงื่ อน ไข                     
ที่ก ำหนดในข้อก ำหนดของท้องถิ่น 

3. หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำ กำรประกอบกิจกำรที่ได้รับอนุญำตนี้เป็นกำรขัดต่อกฎหมำยอ่ืนที่
เก่ียวข้องโดยมิอำจแก้ไขได้  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นอำจพิจำรณำให้เพิกถอนกำรอนุญำตนี้ได้ 

4. ผู้รับใบอนุญำตต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขเฉพำะดังต่อไปนี้อีกด้วย  คือ 
4.1 …………………………………………………………………………………………….…………..…… 
4.2 ……………………………………………………………………………………………….…………….. 

  5. ใบอนุญำตฉบับนี้ ออกให้เมื่อวันที่ ................ เดือน ................................. พ.ศ. ............... 
6. ใบอนุญำตฉบับนี้ สิน้อำยุวนัที่ ……………..…. เดือน ……………………..……….พ.ศ. …….……… 

(ลงชื่อ) ………………………….…………. 
        (……………………………………..) 
ต ำแหน่ง ......................................... 

   เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

ค ำเตือน    1.  ผู้รับใบอนุญำตต้องแสดงใบอนุญำตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ำย  ณ  สถำนที่ประกอบกิจกำรตลอดเวลำ
ที่ประกอบกิจกำร  หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้ำร้อยบำท 
    2.  หำกประสงค์จะประกอบกิจกำรในปีต่อไปต้องยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ 




