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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับชาระค่าธรรเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
2. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
3. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) 1) พ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 2) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะ
ของตลาดพ.ศ. 2551 3) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2) ข้อบังคับ เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2544
4. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
5. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
6. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 15 วัน
7. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง 67 ที่ว่าการอาเภอพระประแดงชั้น 3 ต.ตลาด อ.พระ
ประแดง จ.สมุทรปราการ 10130/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โทร 02 - 818-5226)
8. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การกาหนดหลักเกณฑ์ในการห้าม การถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย นอกจากองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง จัดไว้ให้ ให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะ
และสถานที่เอกชน วิธีการ เก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่
ใดๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้นๆ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไขการออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม ซึ่งการดาเนินการ
ดังกล่าวตามมาตรา 18 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ เก็บ ขน และ
กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและอัตราค่าธรรมเนียมอื่น พ.ศ. 2545
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9. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าของทรัพย์สินติดต่อการ 30 นาที
ชาระค่าขยะมูลฝอย

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าทีพ่ ิจารณา 10 วัน
ตรวจสอบปริมาณสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอย

-

รับชาระค่าสิ่งปฏิกูลและ
ขยะมูลฝอย

1)

2)

20 นาที

3)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทรง
คนอง อาเภอ
พระประแดง
จังหวัด
สมุทรปราการ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทรง
คนอง อาเภอ
พระประแดง
จังหวัด
สมุทรปราการ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทรง
คนอง อาเภอ
พระประแดง
จังหวัด
สมุทรปราการ

หมายเหตุ
-

-

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 12 10. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
11.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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12.ค่าธรรมเนียม
1) ปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร (รายเดือน)
ค่าธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ ((จัดเก็นเป็นรายเดือน) )
2) ปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร (รายเดือน)
ค่าธรรมเนียม 60 บาท
หมายเหตุ ((จัดเก็นเป็นรายเดือน) )
3) ปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร (รายเดือน)
ค่าธรรมเนียม 80 บาท
หมายเหตุ (จัดเก็นเป็นรายเดือน)
4) ปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร (รายเดือน)
ค่าธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ (จัดเก็นเป็นรายเดือน)
5) ปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร (รายเดือน)
ค่าธรรมเนียม 130 บาท
หมายเหตุ (จัดเก็นเป็นรายเดือน)
6) ปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร (รายเดือน)
ค่าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ (จัดเก็นเป็นรายเดือน)
7) ปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร (รายเดือน)
ค่าธรรมเนียม 300 บาท
หมายเหตุ (จัดเก็นเป็นรายเดือน)
8) ปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร (รายเดือน)
ค่าธรรมเนียม 350 บาท
หมายเหตุ (จัดเก็นเป็นรายเดือน)
9) ปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร (รายเดือน)
ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท
หมายเหตุ (จัดเก็นเป็นรายเดือน)
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10 ปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร (รายเดือน)
)
ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท
หมายเหตุ (จัดเก็นเป็นรายเดือน)
11 ขยะมูลฝอยเป็นครั้งคราว ครั้งหนึ่งๆไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร (ครั้งละ)
)
ค่าธรรมเนียม 150 บาท
หมายเหตุ (รายครั้ง)

13. หมายเหตุ
-

