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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

ขอรับบริกำรเก็บและขนสิ่งปฏิกูลไปทำลำย

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์
ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร
สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์
1/2 ม.6 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช
โทรศัพท์ : 075 - 424 -4080
โทรสำร : 075 - 424 -4080

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์ ได้ออกข้อบัญญัติตำบล ว่ำด้วยกำรกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. 2557 เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมสะอำดและกำรจัดระเบียบในกำรเก็บขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์ มีผลบังคับให้ เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรซึ่งอยู่ในพื้นที่กำรให้บริกำร
เก็บ ขน และกำจั ดสิ่ งปฏิ กูล และมู ล ฝอยขององค์ ก ำรบริห ำรส่ ว นต ำบลหนองหงส์ จะต้ อ งเสี ย ค่ำธรรมเนี ยมกำร
ให้บริกำรแก่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์ตำมอัตรำที่กำหนดไว้ท้ำยข้อบัญญัตินี้
ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ขั้นตอน
1. ผู้ ข อเขี ย นค ำขอตำมแบบฟอร์ ม ที่ ก ำหนดพร้ อ ม
เอกสำรประกอบ (ระยะเวลำ 5 นำที)
2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคำขอและเอกสำรหลักฐำน
(ระยะเวลำ 10 นำที)
3. เสนอหั ว หน้ ำ ส ำนั ก ปลั ด หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำย
พิจำรณำ (ระยะเวลำ 1 ชั่วโมง)
4. เสนอปลั ด องค์ กำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลหรือ ผู้ ที่ ได้ รั บ
มอบหมำยพิจำรณำ (ระยะเวลำ 1 วัน)
5. เสนอเจ้ ำพนั กงำนท้ องถิ่น พิจ ำรณำลงนำมใบขอรับ
บริกำร (ระยะเวลำ 1 วัน)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป สำนักปลัด
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป สำนักปลัด
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป สำนักปลัด
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป สำนักปลัด
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป สำนักปลัด
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ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

6. รับใบรับแจ้งขอรับบริกำร พร้อมชำระค่ำธรรมเนียม กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์
(ระยะเวลำ 15 นำที)
ระยะเวลำ
กรณีขอรับบริกำรเก็บและขนสิ่งปฏิกูลไปทำลำย ไม่เกิน 3 วัน นับแต่วันยื่นคำขอ
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
1. คำขอตำมแบบฟอร์มที่กำหนด

จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนำบัตรประจำตัวที่ทำงรำชกำรออกให้ผู้ขอรับบริกำร

จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ขอรับบริกำร

จำนวน 1 ฉบับ

4. หนังสือมอบอำนำจกรณีที่ผู้ขอรับบริกำรไม่สำมำรถมำได้ตนเองพร้อมกับ
อย่ำงละ 1 ฉบับ
สำเนำบัตรประจำตัวที่ทำงรำชกำรออกให้และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
ค่ำธรรมเนียม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์ จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรใช้บริกำรตำมอัตรำ ดังนี้
ลำดับ
1

ประเภทและปริมำณสิ่งปฏิกูล

อัตรำค่ำบริกำร

ค่ำเก็บและขนอุจจำระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ
- เศษของลูกบำศก์เมตรหรือลูกบำศก์เมตรแรก

ลูกบำศก์เมตรละ 250.-

และลูกบำศก์เมตรต่อๆไป
- เศษไม่เกินครึ่งลูกบำศก์เมตร
เศษเกินครึ่งลูกบำศก์เมตร ให้คิดเท่ำกับ 1 ลูกบำศก์เมตร

ลูกบำศก์เมตรละ 150.-
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กำรรับเรื่องร้องเรียน
ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้น สำมำรถติดต่อเพื่อร้องเรียน
 โดยส่งจดหมำยทำงไปรษณีย์มำได้ที่
- ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์ เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80110
 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่
- สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์
โทรศัพท์ : โทรสำร 075 - 424 - 080
 หรือ เว็ปไซต์ http : // www.nonghongs.go.th
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม

เลขที่รับ............../.......................

เลขที่.............

ใบแจ้งคาขอรับบริกำรเก็บและขนสิ่งปฏิกูลไปทาลาย
เขียนที่........................................................
วันที่..............เดือน...................................พ.ศ...................
ข้ำพเจ้ำ......................................................อำยุ..........ปี สัญชำติ....................เชื้อชำติ..............................
อยู่บ้ำนเลขที่...........หมู่ที่.............ตรอก/ซอย....................................................ถนน................................................
แขวง/ตำบล............................................เขต/อำเภอ............................................จังหวัด........................................
โทรศัพท์..................................................โทรสำร..................................................
มีควำมประสงค์ ดังนี้
ข้อ 1. ขอรับบริกำร เก็บและขนสิ่งปฏิกูลไปทำลำย
ข้อ ๒. สถำนที่รับบริกำร สถำนประกอบกำร....................................................................เลขที่..................
หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.............................ถนน..................................แขวง/ตำบล.................................................
เขต/อำเภอ............................................จังหวัด........................................โทรศัพท์..................................................
โทรสำร..................................................
ข้อ 3. พร้อมคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ มำด้วยแล้ว คือ
 1. สำเนำบัตรประจำตัวที่ทำงรำชกำรออกให้ผู้ขอรับบริกำร
 2. สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ขอรับบริกำร
 3. หนังสือมอบอำนำจกรณีที่ผู้ขอรับบริกำรไม่สำมำรถมำได้ตนเองพร้อมกับ
สำเนำบัตรประจำตัวที่ทำงรำชกำรออกให้และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอบอำนำจ
และผู้รับมอบอำนำจ
แผนที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป
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ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบคำขอรับบริกำรนี้เป็นควำมจริงทุกประกำรและยินยอมจะชำระ
ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์กำหนด
(ลงชื่อ).........................................................ผู้ขอรับบริกำร
(........................................................)
ความเห็นของหัวหน้าสานักปลัด
 เห็นควรอนุญำตตำมคำขอ
 ไม่อนุญำตตำมคำขอเพรำะ....................
................................................................
(ลงชื่อ)...............................................
(...........................................)
ตำแหน่ง หัวหน้ำสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
 เห็นควรอนุญำตตำมคำขอ
 ไม่อนุญำตตำมคำขอเพรำะ..........................
................................................................
(ลงชื่อ)......................................................
(...........................................)
ตำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล

คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญำตตำมคำขอ
( ) ไม่อนุญำตตำมคำขอ
(ลงชื่อ).................................................เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
(................................................)
ตำแหน่ง....................................................
วันที่........../................/.......................
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ใบรับแจ้ง

คาขอรับบริกำรเก็บและขนสิ่งปฏิกูลไปทาลาย
เล่มที่..........

เลขที่......../.................

ตำมที่ (  นำย /  นำง /  นำงสำว)......................................................อำยุ.................................ปี
สัญชำติ.................เชื้อชำติ...................................อยู่บ้ำนเลขที่...........หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.................................ถนน
.....................แขวง/ตำบล.........................เขต/อำเภอ............................จังหวัด..............................................
โทรศัพท์..................................................โทรสำร..................................................

มีตำมควำมประสงค์ ให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์ ดำเนินกำร ดังนี้
ข้อ 1. ขอรับบริกำร เก็บและขนสิ่งปฏิกูลไปทำลำย
ข้อ ๒. สถำนที่รับบริกำร สถำนประกอบกำร....................................................................เลขที่..................
หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.............................ถนน..................................แขวง/ตำบล.................................................
เขต/อำเภอ............................................จังหวัด........................................โทรศัพท์..................................................
โทรสำร..................................................
ข้อ 3. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์ ยินดีให้บริกำรตำมคำขอเลขที่.....................................
โดยจะเก็บค่ำธรรมเนียมในอัตรำ ดังนี้
 เศษของลูกบำศก์เมตรหรือลูกบำศก์เมตรแรกและลูกบำศก์เมตรต่อๆไป ลูกบำศก์เมตร 250 บำท
 เศษไม่เกินครึ่งของลูกบำศก์เมตรต่อๆไป
ลูกบำศก์เมตร 150 บำท
 เศษเกินครึ่งของลูกบำศก์เมตรต่อๆไป
ลูกบำศก์เมตร 250 บำท
ข้อ 4. ผู้รับบริกำรต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องปฏิบัติตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗
(๒) ต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวง ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ออกให้ ณ วันที่...............เดือน.....................................พ.ศ....................
ลงชื่อ..................................................
(..............................................)
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
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สาหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์
ข้ำพเจ้ำ (  นำย /  นำง /  นำงสำว ).............................................................................
ตำแหน่ง.........................................................................ได้ออกให้บริกำรตำมใบรับแจ้งเลขที่....................
ซึ่งมีปริมำณสิ่งปฏิกูลจำนวน...................................ลูกบำศก์เมตร
คิดค่ำธรรมเนียมในกำรให้บริกำร เป็นเงินจำนวน..........................บำท ซึ่งข้ำพเจ้ำได้รับเงิน
ค่ำธรรมเนียมในกำรให้บริกำร มำครบถ้วนแล้ว ตำมใบเสร็จรับเงินเล่มที่.................เลขที่..........................
ลงวันที่..........เดือน.........................พ.ศ....................
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับเงิน
(
)
ลงชื่อ.....................................................ผู้จ่ำยเงิน
(
)
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ตัวอย่ำงกำรกรอกแบบฟอร์ม
เลขที่รับ............../.......................

เลขที่.............

ใบแจ้งคาขอรับบริกำรเก็บและขนสิ่งปฏิกูลไปทาลาย
เขียนที่.........อบต.หนองหงส์..................................
วันที่......19......เดือน........มิถุนายน.............พ.ศ..2557.....
ข้ำพเจ้ำ...นายรักชาติ...จิตใจดี...อำยุ...45....ปี สัญชำติ....ไทย...เชื้อชำติ.....ไทย...อยู่บ้ำนเลขที่..7......
หมู่ที่....4.....ตรอก/ซอย.........-.............ถนน..............-.................แขวง/ตำบล..........หนองหงส์.........เขต/อำเภอ
..ทุ่งสง...จังหวัด..นครศรีธรรมราช........ โทรศัพท์........0879999999.............โทรสำร..........-..............
มีควำมประสงค์ ดังนี้
ข้อ 1. ขอรับบริกำร เก็บและขนสิ่งปฏิกูลไปทำลำย
ข้อ ๒. สถำนที่รับบริกำร สถำนประกอบกำร..........ภัตตาคารรักชาติ.........เลขที่.....7.......หมู่ที่....4.....
ตรอก/ซอย.........-.............ถนน..............-.................แขวง/ตำบล..........หนองหงส์.........เขต/อำเภอ...ทุ่งสง...
จังหวัด..นครศรีธรรมราช........ โทรศัพท์........0879999999.............โทรสำร..........-..............
ข้อ 3. พร้อมคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ มำด้วยแล้ว คือ
 1. สำเนำบัตรประจำตัวที่ทำงรำชกำรออกให้ผู้ขอรับบริกำร
 2. สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ขอรับบริกำร
 3. หนังสือมอบอำนำจกรณีที่ผู้ขอรับบริกำรไม่สำมำรถมำได้ตนเองพร้อมกับ
สำเนำบัตรประจำตัวที่ทำงรำชกำรออกให้และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอบอำนำจ
และผู้รับมอบอำนำจ
แผนที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป
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ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบคำขอรับบริกำรนี้เป็นควำมจริงทุกประกำรและยินยอมจะชำระ
ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์กำหนด
(ลงชื่อ)...........รักชาติ..จิตใจดี.................ผู้ขอรับบริกำร
(..........นายรักชาติ...จิตใจดี...........)
ความเห็นของหัวหน้าสานักปลัด
 เห็นควรอนุญำตตำมคำขอ
 ไม่อนุญำตตำมคำขอเพรำะ....................
................................................................
(ลงชื่อ)......สุทธิ..สุทธิพูน...........
(..นายสุทธิ..สุทธิพูน....)
ตำแหน่ง หัวหน้ำสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

 เห็นควรอนุญำตตำมคำขอ
 ไม่อนุญำตตำมคำขอเพรำะ..................
................................................................
(ลงชื่อ).....เชี่ยว..คาแหง......
(...นายเชี่ยว..คาแหง.....)
ตำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล

คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( √ ) อนุญำตตำมคำขอ
( ) ไม่อนุญำตตำมคำขอ
ลงชื่อ...........หัตถชัย....เมืองจีน...........เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
(....นายหัตถชัย....เมืองจีน.........)
ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์........
วันที่..21..../..มิถุนายน.../.....2557....
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ใบรับแจ้ง
คาขอรับบริกำรเก็บและขนสิ่งปฏิกูลไปทาลาย
เล่มที่....1......

เลขที่...1..../..2558.....

ตำมที่ (  นำย /  นำง /  นำงสำว)....นายรักชาติ...จิตใจดี......อำยุ...45....ปี สัญชำติ..ไทย........
เชื้อชำติ.....ไทย...อยู่บ้ำนเลขที่..7......หมู่ที่....4.....ตรอก/ซอย.........-.............ถนน..............-.................
แขวง/ตำบล..........หนองหงส์.........เขต/อำเภอ..ทุ่งสง...จังหวัด............นครศรีธรรมราช.... ..........
โทรศัพท์......0879999999.........โทรสำร..........-..............
มีตำมควำมประสงค์ ให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์ ดำเนินกำร ดังนี้
ข้อ 1. ขอรับบริกำร เก็บและขนสิ่งปฏิกูลไปทำลำย
ข้อ ๒. สถำนที่รับบริกำร สถำนประกอบกำร.............ภัตตาคารรักชาติ.........เลขที่.....7.......หมู่ที่....4.....
ตรอก/ซอย.........-.............ถนน..............-.................แขวง/ตำบล..........หนองหงส์.........เขต/อำเภอ...ทุ่งสง...
จังหวัด..นครศรีธรรมราช........ โทรศัพท์........0879999999.............โทรสำร..........-..............
ข้อ 3. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์ ยินดีให้บริกำรตำมคำขอเลขที่........1/2558...............
โดยจะเก็บค่ำธรรมเนียมในอัตรำ ดังนี้
 เศษของลูกบำศก์เมตรหรือลูกบำศก์เมตรแรกและลูกบำศก์เมตรต่อๆไป ลูกบำศก์เมตร 250 บำท
 เศษไม่เกินครึ่งของลูกบำศก์เมตรต่อๆไป
ลูกบำศก์เมตร 150 บำท
 เศษเกินครึ่งของลูกบำศก์เมตรต่อๆไป
ลูกบำศก์เมตร 250 บำท
ข้อ 4. ผู้รับบริกำรต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องปฏิบัติตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗
(๒) ต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวง ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ออกให้ ณ วันที่....20........เดือน.......เมษายน.............พ.ศ.....2558........
ลงชื่อ...........หัตถชัย....เมืองจีน...........
(....นายหัตถชัย....เมืองจีน.........)
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
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สาหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์
ข้ำพเจ้ำ (  นำย /  นำง /  นำงสำว )........ยินดี...เต็มใจบริการ....................
ตำแหน่ง......นักวิชาการจัดเก็บรายได้.....................ได้ออกให้บริกำรตำมใบรับแจ้งเลขที่....1/2558.......
ซึ่งมีปริมำณสิ่งปฏิกูลจำนวน.......1.........ลูกบำศก์เมตร
คิดค่ำธรรมเนียมในกำรให้บริกำร เป็นเงินจำนวน.......250.......บำท ซึ่งข้ำพเจ้ำได้รับเงิน
ค่ำธรรมเนียมในกำรให้บริกำร มำครบถ้วนแล้ว ตำมใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....1......เลขที่......5.............
ลงวันที่....21....เดือน....เมษายน......พ.ศ....2558.....
ลงชื่อ.......ยินดี...เต็มใจบริการ...........ผูร้ ับเงิน
(....นำยยินดี...เต็มใจบริการ.....)
ลงชื่อ...........รักชาติ..จิตใจดี...........ผู้จ่ำยเงิน
(......นายรักชาติ...จิตใจดี........)

