
 

 

คูคคููคู มอืสําหรบัประชาชนมอืสําหรบัประชาชนมอืสําหรบัประชาชนมอืสําหรบัประชาชน    

    

    

 

 

 

    

1. กองคลัง เทศบาลตําบลเขาวัว – พลอยแหวน   วันจันทร ถึง 
วันศุกร 

โทรศัพท: 039 - 494156      (ยกเวนวันหยุดท่ี
ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 039 - 494155      ต้ังแตเวลา 08.30 

– 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http://www.khaovovl - ploywan.go.th/ 

 

 

 การขยายตัวของชุมชนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กอใหเกิด
ปญหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลเพ่ิมมากข้ึนเปนเงาตามตัว สงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะในหลายพ้ืนท่ีไดประสบปญหาไม
สามารถจัดหาสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ขาดการบริหารจัดการ
ท่ีดี ขาดความรูความเขาใจในการจัดการท่ีเหมาะ และเกิดความขัดแยงใน
การดําเนินการ ปญหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล จําเปนจะตองไดรับการ
จัดการท่ีเหมาะสม เพ่ือไมใหปญหาขยายตัวและรุนแรงย่ิงข้ึน เปนอันตราย
ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดย

งานทีใ่หบรกิาร                งานทีใ่หบรกิาร                งานทีใ่หบรกิาร                งานทีใ่หบรกิาร                                    การรบัการรบัการรบัการรบัชําระคาขยะมลูฝอยชําระคาขยะมลูฝอยชําระคาขยะมลูฝอยชําระคาขยะมลูฝอย    

หนวยงานทีร่บัผดิชอบ      หนวยงานทีร่บัผดิชอบ      หนวยงานทีร่บัผดิชอบ      หนวยงานทีร่บัผดิชอบ                              กองคลงั กองคลงั กองคลงั กองคลงั เทศบาลตาํบลเขาววั เทศบาลตาํบลเขาววั เทศบาลตาํบลเขาววั เทศบาลตาํบลเขาววั ––––    พลอยพลอยพลอยพลอย
แหวนแหวนแหวนแหวน    

ขอบเขตการใหบรกิารขอบเขตการใหบรกิารขอบเขตการใหบรกิารขอบเขตการใหบรกิาร    

สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่/ ช/ ช/ ช/ ชองทางการองทางการองทางการองทางการ
ใหบรกิารใหบรกิารใหบรกิารใหบรกิาร

ระยะเวลาเปดใหบรกิารระยะเวลาเปดใหบรกิารระยะเวลาเปดใหบรกิารระยะเวลาเปดใหบรกิาร    

หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขในอนไขในอนไขในอนไขในการยืน่คาํขอการยืน่คาํขอการยืน่คาํขอการยืน่คาํขอ    



 

 

กฎหมายไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยมีหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้ 
 1.ผูประสงคจะขอใชบริการตองย่ืนเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 
 
 

    

    

 

1.ผูประกอบการกรอกรายการตามแบบคําขอรองรับ   งาน
พัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง 

  บริการเก็บขยะมูลฝอย/เจาหนาท่ี 

2.เจาหนาท่ีตรวจคําขอ และ หลักฐานตางๆ 

3.ผูประกอบการชําระคาธรรมเนียม 

 

 

    

        ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

    
    

เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบการย่ืนคําขอ พรอมสําเนาหลักฐานและลง
ลายมือช่ือรับรองความถูกตอง ไดแก 

1.บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน     

ขัน้ตอนและระยะการใหบริการขัน้ตอนและระยะการใหบริการขัน้ตอนและระยะการใหบริการขัน้ตอนและระยะการใหบริการ    

ขัน้ตอนขัน้ตอนขัน้ตอนขัน้ตอน หนวยงานผูรบัผดิชอบหนวยงานผูรบัผดิชอบหนวยงานผูรบัผดิชอบหนวยงานผูรบัผดิชอบ    

ระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลา    

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบรายการเอกสารหลกัฐานประกอบรายการเอกสารหลกัฐานประกอบรายการเอกสารหลกัฐานประกอบ    

เอกสารหรือหลกัฐานที่เอกสารหรือหลกัฐานที่เอกสารหรือหลกัฐานที่เอกสารหรือหลกัฐานที่ตองตองตองตอง
ใชใชใชใช    



 

 

2.ใบมอบอํานาจกรณีใหผูอ่ืนทําการแทน 

3.อ่ืน ๆ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                     

 

 

ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที ่   รายการรายการรายการรายการ    อตัราอตัราอตัราอตัรา
คาธรรมเนยีมคาธรรมเนยีมคาธรรมเนยีมคาธรรมเนยีม

(บาท)(บาท)(บาท)(บาท)    

    

1111    

อตัราคาเกบ็และขนสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอยอตัราคาเกบ็และขนสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอยอตัราคาเกบ็และขนสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอยอตัราคาเกบ็และขนสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย    

คาเก็บและขนอจุจาระหรือส่ิงปฏิกูลคร้ังหน่ึง ๆ 

(1.1) เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก และ 

ลูกบาศกเมตรตอไป                             ลูกบาศกเมตรละ    

(1.2) เศษไมเกินคร่ึงลูกบาศกเมตร 

       (เศษเกินคร่ึงลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ 1 ลูกบาศกเมตร) 

    

    

    

250250250250    

150150150150    

2 (2.1) คาเกบ็และขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอย 

       วันหน่ึงไมเกิน   20 ลิตร                                            
เดือนละ 

       วันหน่ึงเกิน     20 ลิตร   แตไมเกิน     40 ลิตร                
เดือนละ 

       วันหน่ึงเกิน     40 ลิตร   แตไมเกิน     60 ลิตร                
เดือนละ 

       วันหน่ึงเกิน     60 ลิตร   แตไมเกิน     80 ลิตร                
เดือนละ 

       วันหน่ึงเกิน     80 ลิตร   แตไมเกิน    100 ลิตร                
เดือนละ 

       วันหน่ึงเกิน    100 ลิตร   แตไมเกิน   200 ลิตร                
เดือนละ 

       วันหน่ึงเกิน    200 ลิตร   แตไมเกิน   300 ลิตร                
เดือนละ 

       วันหน่ึงเกิน    300 ลิตร   แตไมเกิน   400 ลิตร                
เดือนละ 

       วันหน่ึงเกิน    400 ลิตร   แตไมเกิน   500 ลิตร                
เดือนละ 

(2.2) คาเกบ็ขนมูลฝอย ประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอย วันหน่ึง
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250250250250    

350350350350    

450450450450    

    

1,000 

 

1,500 

คาธรรมเนียมคาธรรมเนียมคาธรรมเนียมคาธรรมเนียม    



 

 

เกิน 500 ลิตร ข้ึนไป 

      วันหน่ึงไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร                                     
เดือนละ 

      วันหน่ึงเกิน 1  ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก
เมตร 

      หรือเศษลูกบาศกเมตร                                               
เดือนละ 

(2.3) คาเกบ็ขนมูลฝอยเปนคร้ังคราว คร้ังหน่ึง ๆ ไมเกิน 1 
ลูกบาศกเมตร คร้ังละ 

      - เกิน 1 ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร 

        หรือเศษของลูกบาศกเมตร                               ลูกบาศก
เมตรละ 

 

150 

 

150    

    

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือ
รองเรียนไดท่ี 

กองคลัง เทศบาลตําบลเขาวัว – พลอยแหวน โทรศัพท: 039 -494156 

หรือ เว็บไซต : http://www.khaovovl - ploywan.go.th/ 

 

 

แบบคาํรองขอรบับรกิารเกบ็ขยะมลูฝอยแบบคาํรองขอรบับรกิารเกบ็ขยะมลูฝอยแบบคาํรองขอรบับรกิารเกบ็ขยะมลูฝอยแบบคาํรองขอรบับรกิารเกบ็ขยะมลูฝอย    

เทศบาลตาํบลเขาววั เทศบาลตาํบลเขาววั เทศบาลตาํบลเขาววั เทศบาลตาํบลเขาววั ––––    พลอยแหวน  อาํเภอทาใหม   จงัหวดัจนัทบรุีพลอยแหวน  อาํเภอทาใหม   จงัหวดัจนัทบรุีพลอยแหวน  อาํเภอทาใหม   จงัหวดัจนัทบรุีพลอยแหวน  อาํเภอทาใหม   จงัหวดัจนัทบรุี    

วันท่ี.......................................................... 

การรบัเรื่การรบัเรื่การรบัเรื่การรบัเรื่องรองเรยีนองรองเรยีนองรองเรยีนองรองเรยีน    

ตัวอยางแบบฟอรมตัวอยางแบบฟอรมตัวอยางแบบฟอรมตัวอยางแบบฟอรม    



 

 

ขาพเจา.........................................................................อยูบานเลขท่ี
....................................................หมู...................... 

ตําบล...................................................................อําเภอ.............................................จังหวัด
.......................................... 

เบอรโทรศัพท
................................................................................................................................................
................... 

โปรดขีดหนาชองวาง/ลงใน (   ) หนาขอความท่ีตรงกับประเภทของสถานท่ีจดัเก็บขยะของทาน 

     1.  (  )  บานท่ีอยูอาศัย 

     2.  (  )  บานเชา/อาคารใหเชา 

     3.  (  )  รานคา 

     4.  (  )  โรงงาน/ประกอบธุรกิจ 

     5.  (  )  อื่น ๆ............................................................ 

อธิบายสถานท่ีต้ังของสถานท่ีขอรับบริการจัดเก็บขยะ 

................................................................................................................................................

.........................................ปริมาณขยะตอวันประมาณ.................................ลิตร 

     มีความประสงคขอรับบริการเก็บขยะมูลฝอย         และขอใหนําถังขยะ  จาํนวน ......................ถัง  
เพ่ือนําไป 

ต้ัง ณ บานเลขท่ี.....................หมูท่ี..................ตําบล............................อําเภอ.........................
จังหวัด......................... 

     หากขาพเจาไมประสงคจะใชบริการแลว  ขาพเจาจะแจงใหเทศบาลทราบและคืนถังขยะตาม
จํานวนท่ีไดขางตน 

ขาพเจาขอรับรองวาจะจายเงินคาขยะเปนประจํา โดย 

       สะดวกชําระคาขยะเปนรายป (1 ต.ค. – 30 ก.ย.) 

       สะดวกชําระคาขยะเปนราย 6 เดือน 

       สะดวกชําระคาขยะเปนรายเดือน  ทุกเดือน 

     หากขาพเจาไมจายเงินคาบริการเก็บขยะมูลฝอย ยินดีใหเทศบาลตําบลเขาวัว – พลอยแหวน 
ยกเลิกการจัดเก็บ 

ไดโดยไมตองแจงลวงหนา 

(ลงช่ือ)........................................ผูยื่นคํารอง 

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

ความเห็นของปลัดเทศบาล                                                                                                          
(...................................................) 



 

 

...................................................                                    อนุมัติ                                                            
เจาหนาท่ี 

(................................................)                                   ขอส่ังการอื่นๆ...................................... 

         ปลัดเทศบาล                                                  

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

นายกเทศมนตรีตําบลเขาวัว – พลอยแหวน 


