
งานที่ให้บรกิาร การรับช าระค่าขยะมูลฝอย
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

ขอบเขตการให้บรกิาร
สถานที่ / ชอ่งทางให้บรกิาร ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร
๑. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม วนัจันทร์ ถึง วนัศุกร์
โทรศัพท์ : ๐ 4441 5234 (ยกเวน้วนัหยุดที่ทางราชการก าหนด)
โทรสาร : ๐ 4441 5234 ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ขัน้ตอนและวิธกีารให้บรกิาร
ขัน้ตอน หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
1. ยื่นค าร้องขอใช้ถังขยะประจ าบ้าน กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
   (ระยะเวลาไม่เกนิ  1  นาท)ี (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายอาคม เชื้อบัณฑิต)
2. เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จช าระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
   (ระยะเวลาไม่เกนิ  5  นาท)ี (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายอาคม เชื้อบัณฑิต)
3. เจ้าหน้าที่ออกรับช าระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

 กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
   (ระยะเวลาไม่เกนิ  7  วัน) (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายอาคม เชื้อบัณฑิต)
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน  7   วนั   

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
(1)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด
(2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
อัตราค่าเก็บขนส่งปฏิกูลและมลูฝอย
1. ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏกิูลคร้ังหนึ่ง ๆ
   1.1  เศษของลูกบาศก์หรือลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อไป 250  บาท
   1.2  เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศก์เมตรต่อไป เศษเกินคร่ึงลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร 150บาท
2.1 ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวนัหนึ่งไม่เกิน 500 ลิตร
   - วนัหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร 40  บาท
   - วนัหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร เดือนละ 80  บาท
   - วนัหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร เดือนละ 120 บาท
   - วนัหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร เดือนละ 160 บาท
   - วนัหนึ่งเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร เดือนละ 200  บาท
   - วนัหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร เดือนละ 300 บาท
   - วนัหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร เดือนละ 400 บาท

คู่มือส าหรับประชาชน



   - วนัหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร เดือนละ 500 บาท
   - วนัหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร เดือนละ 600 บาท
2.2  ค่าเก็บขยะและขนมูลฝอยประจ าเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวนัหนึ่งเกิน 500 ลิตร ขึ้นไป
   - วนัหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 2,000 บาท
   - วนัหนึ่งเกิน 1  ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร 2,000 บาท
2.3  ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นคร้ังคราว คร้ังหนึ่ง ๆ
   - ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 150  บาท
   - เกิน 1  ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร 150  บาท
3.  อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏกิูลและ
    มูลฝอยโดยท าเป็นธรุกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
    -  รับท าการเก็บ ขนส่ิงปฏกิูลและมูลฝอย  ฉบับละ 5,000 บาท
    - รับท าการก าจัดส่ิงปฏกิูลและมูลฝอย  ฉบับละ 5,000 บาท
    - ให้บริการต้ังห้องสุขาภบิาชั่วคราว   ฉบับละ 5,000 บาท
    - ให้บริการรถสุขาชั่วคราว  ฉบับละ 5,000 บาท
4. บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบังคับเพื่อเป็นอัตราค่าบริการจัดเก็บขยะ
   - โรงงานขนาดเล็ก เดือนละ 500 บาท
   - โรงงานขนาดใหญ่ เดือนละ 1,000 บาท
   - โรงแรม เดือนละ 1,000-2,000 บาท
   - ปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก เดือนละ 100-200 บาท
   - ปั๊มน้ ามันขนาดใหญ่ เดือนละ 1,000-2,000 บาท
   - อู่ซ่อมรถยนต์ เดือนละ 100-200 บาท
   - ร้านอาหารขนาดเล็ก เดือนละ 50-100 บาท
   -ร้านอาหารขนาดใหญ่หรือสวนอาหาร เดือนละ 300-500 บาท 
   - ร้านขายของช า เดือนละ 50-100 บาท 
   - บ้านพักอาศัย เดือนละ 20-40 บาท 
   - ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ เดือนละ 100 บาท 
   - หอพักหรืออพาทเม้นท์ เดือนละ 500-1000 บาท 

  
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไวข้้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียน ได้ที่ เทศบาลต าบลตลาด  
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4441 5234     เวบ็ไซต์  http://www.talad.go.th 

ตวัอย่างแบบฟอรม์


