
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การจดัเก็บคา่ธรรมเนยีมเก็บและขนขยะมลูฝอย 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลต าบลฟากทา่ อ าเภอฟากทา่ จังหวดัอตุรดติถ ์กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

- ตามพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 ไดป้ระกาศใชบ้งัคับ จงึเห็นสมควรท าการแกไ้ขปรับปรุงเทศบัญญัต ิเรือ่ง การ

ก าจัดสิง่ปฏกิลูและมลูฝอย ใหส้อดคลอ้งกับพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 และกฎกระทรวง เพือ่ประโยชนใ์นการ

รักษาความสะอาด การจัดระเบยีบในการเก็บ ขน และก าจัดสิง่ปฏกิลูหรอืมูลฝอย นอกจากทีท่ศบาลต าบลฟากทา่จัดไวใ้ห ้ใหม้ทีี่

รองรับสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอยตามทีห่รอืทางสาธารณะ และสถานทีเ่อกชน วธิกีารเก็บ ขน และก าจัดสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย หรอืให ้

เจา้ของ หรอืผูค้รองอาคารหรอืสถานทีใ่ดๆ ปฏบิตัใิหถ้กูตอ้งดว้ยสขุลกัษณะตามสภาพ หรอืลกัษณะการใชอ้าคารหรอืสถานที่

นัน้ๆ 

 

 - อตัราคา่ธรรมเนยีมเก็บขนขยะมลูฝอยประจ าเดอืนทีม่ปีรมิาณมลูฝอยวนัหนึง่ไมเ่กนิ 20 ลติร เดอืนละ 10.- ตอ่เดอืน/ครัวเรอืน

ทีม่คีนอยูจ่รงิ(โดยออกบรกิารจัดเก็บคา่ขยะมูลฝอย ปีงบประมาณละ 120.- บาท ด าเนนิการออกจัดเก็บตน้ปีงบประมาณของปี

นัน้ๆ) 

 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม เทศบาลต าบลฟากทา่  209/9 

ม.9 ต.ฟากทา่ อ.ฟากทา่ จ.อตุรดติถ ์53160 โทร 055-489055 
ตอ่ 19/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 40 นาท ี
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอและตรวจสอบหลักฐานการยืน่ประกอบ
พจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี เทศบาลต าบลฟากทา่ 

อ าเภอฟากทา่ จังหวดั
อตุรดติถ ์

 

2) - 
ส ารวจพืน้ที ่

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี เทศบาลต าบลฟากทา่ 
อ าเภอฟากทา่ จังหวดั

อตุรดติถ ์

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของผูแ้จง้) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้นทีข่อใชบ้รกิารเก็บขนขยะมูลฝอย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

เทศบาลต าบลฟากทา่ อ าเภอฟากทา่ 
จังหวดัอตุรดติถ ์

4) 

 

เอกสารการเป็นเจา้ของกรรมสทิธิท์ ีด่นิ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

กรมทีด่นิ 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) เทศบาลต าบลฟากทา่ 

(หมายเหต:ุ (1. ทางอนิเทอรเ์น็ต (http://www.faktha.com) 

2. ทางโทรศพัท ์(055-489055) 
3. ทาง ไปรษณีย ์(209/9  ม.9  ต.ฟากทา่  อ.ฟากทา่  จ.อตุรดติถ ์ 53160) 

4. ศนูยด์ ารงธรรมเทศบาลต าบลฟากทา่ (โทร. 055-489055)  
5. รอ้ง เรยีนดว้ยตนเอง   

6. ตูรั้บฟังความคดิเห็น (ตัง้อยู่ ณ เทศบาลต าบลฟากทา่) 
))  

2) รอ้งเรยีนตอ่นายอ าเภอฟากทา่ 

(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอฟากทา่))  
3) รอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวัดอตุรดติถ ์

(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยด์ ารงธรรมจังหวดัอตุรดติถ)์)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบฟอรม์ค ารอ้งขอใชบ้รกิารเก็บขนขยะมลูฝอย 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชือ่กระบวนงาน: การจัดเก็บคา่ธรรมเนยีมเก็บและขนขยะมูลฝอย  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลฟากทา่ อ าเภอฟากทา่ จังหวดัอตุรดติถ ์กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

เทศบาลต าบลฟากทา่ อ าเภอฟากทา่ จังหวดัอตุรดติถ  ์

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)เทศบัญญัตเิทศบาลต าบลฟากทา่  เรือ่ง  การก าจัดส ิง่ปฏกิลูและมูลฝอย  พ.ศ.  2547  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: [ส าเนาคูม่อืประชาชน] การจัดเก็บคา่ธรรมเนยีมเก็บและขนขยะมลูฝอย เทศบาลต าบลฟากทา่ 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


