คู่มือบริการประชาชน
สานักงานเทศบาลเมืองกาแพงเพชร

งานที่ให้บริการประชาชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สานักงานเทศบาลเมืองกาแพงเพชร

กองช่างสุขาภิบาล ชั้น 3

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางให้บริการ
สานักงานเทศบาลเมืองกาแพงเพชร
กองช่างสุขาภิบาล ชั้น 3
โทร.055-718200 ต่อ 351 – 353
1. ให้บริการกับสถานที่ประกอบการ
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงาน
เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
(ให้ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน)
2. สถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่รับ
ผิดชอบของ อปท.ใด ให้ไปยื่นคาร้อง
ณ สานักงาน อปท. นั้น ๆ

สานักงานเทศบาลเมืองกาแพงเพชร

ระยะเวลาการให้บริการ
เปิดให้บริการในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
(ไม่หยุดพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ตามระเบียบเทศบาลเมืองกาแพงเพชร ว่าด้วยการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2557 โดยในระเบี ย บค าว่ า “ มู ล ฝอย” หมายความว่ า เศษกระดาษ เศษผ้ า เศษอาหาร เศษสิ น ค้ า
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร มูลสัตว์ จากสัตว์ กิ่งไม้ เศษใบไม้ หรือวัชพืชต่าง ๆ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บ
กวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์นั้น ๆ
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ รวมถึงสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นสิ่งโสโครก หรือ มีกลิ่นเหม็น
ผู้ ใด หรื อส่ ว นราชการที่ป ระสงค์จ ะน ามูล ฝอยหรือสิ่ งปฏิกูล มากาจัดในสถานที่กาจัดมูล ฝอย ส านักงาน
เทศบาลเมืองกาแพงเพชร ต้องดาเนิ น การเสี ยค่ากาจัดมูล ฝอย และสิ่งปฏิกูล ตามอัตราค่าธรรมเนียม ที่
สานักงานเทศบาลเมืองกาแพงเพชรกาหนด (รายละเอียดการยื่นคาขอตามเอกสารที่แนบ)

ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการ
สาหรับหน่วยงานที่ไม่ได้ร่วมจัดทาข้อตกลง (MOU)
1. ยื่นคาร้องขออนุญาต
1.1 ผู้มาติดต่อเขียนคาร้องขออนุญาตนาขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มากาจัดพร้อมแจ้งประเภทขยะ
มูลฝอยที่จะนามากาจัดล่วงหน้าทางกองช่างสุขาภิบาล
เทศบาลเมืองกาแพงเพชร จะกาจัดเฉพาะขยะมูลฝอย
ทั่วไปหรือสิ่งปฏิกูลจากชุมชนเท่านั้น จะไม่รับกาจัดขยะ
ติดเชื้อ (ระยะเวลา 0.5 วัน)
1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเป็น “มูลฝอย” หรือ
“สิ่งปฏิกูล” ตามข้อกาหนด พร้อมนาเสนอเอกสารขอ
อนุญาตให้ผู้มีอานาจอนุมัติ (ระยะเวลา 2 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กองช่างสุขาภิบาล ชั้น 3
สานักงานเทศบาลเมืองกาแพงเพชร

กองช่างสุขาภิบาล ชั้น 3
สานักงานเทศบาลเมืองกาแพงเพชร

2. แจ้งผู้ขออนุญาตให้มารับใบอนุญาต พร้อมนา
“มูลฝอย” หรือ “สิ่งปฏิกูล” ไปทิ้งที่สถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอยฯ พร้อมชาระเงินกับเจ้าหน้าที่ที่จุดชั่งน้าหนัก

กองช่างสุขาภิบาล ชั้น 3
สานักงานเทศบาลเมืองกาแพงเพชร

3. ให้นารถบรรทุกขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล นาไปทิ้งที่บ่อ
กาจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองกาแพงเพชร
พร้อมรับใบเสร็จรายครั้ง (ระยะเวลา 0.5 วัน)

กองช่างสุขาภิบาล ชั้น 3
สานักงานเทศบาลเมืองกาแพงเพชร

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ประมาณ 2 วันทาการ นับจากวันยื่นเรื่องขอใช้บริการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. ใบคาร้องขออนุญาตทิ้งขยะ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3. สาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
กาหนดอัตราค่าบริการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สานักงานเทศบาลเมืองกาแพงเพชร
อัตราค่าบริการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ปีงบประมาณ พ.ศ.

หน่วยงานของรัฐ ที่เคยได้จัดทาบันทึก เอกชน และหน่วยงานของรัฐ
ข้อตกลงกับเทศบาลเมืองกาแพงเพชร ที่มิได้เคยจัดทาข้อตกลงกับเทศบาล
เมืองกาแพงเพชร
2558
300 บาท/ตัน
400 บาท/ตัน
2559
350 บาท/ตัน
450 บาท/ตัน
2560
400 บาท/ตัน
500 บาท/ตัน
2561
450 บาท/ตัน
550 บาท/ตัน
2562 - 2565
500 บาท/ตัน
600 บาท/ตัน
อัตราค่าบริการคิดเป็น ตัน (1,000 กิโลกรัม) เศษของน้าหนักตันให้คิดเพิ่มเป็นอีกหนึ่งตัน
การรับเรื่องร้องเรียน
1. ช่องทางการร้องเรียน
หมายเลขโทรศัพท์
2. ช่องทางการร้องเรียน
หมายเลขโทรศัพท์
3. ช่องทางการร้องเรียน
หมายเลขโทรศัพท์
4. ช่องทางการร้องเรียน

ร้องเรียน ณ ห้องผู้อานวยการกองช่างสุขาภิบาล
(055 – 718200 ต่อ 353)
ร้องเรียน ต่อ ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลเมืองกาแพงเพชร
(055 – 718200 ต่อ 206)
ร้องเรียน ต่อ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาแพงเพชร
(055 – 705154 )
ร้องเรียน ต่อ ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

สามารถติดต่อได้ที่ เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/
www.1111.go.th/ตู้ ปณ 1111

คู่มือสาหรับประชาชน
สานักงานเทศบาลเมืองกาแพงเพชร
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การเชื่อมท่อระบายน้าทิ้ง
กองช่างสุขาภิบาล สานักงานเทศบาลเมืองกาแพงเพชร
จังหวัดกาแพงเพชร

ขอบเขตให้บริการ
สถานที่ช่องทางการให้บริการ
สานักงานเทศบาลเมืองกาแพงเพชร
กองช่างสุขาภิบาล ชั้น 3
โทร.055-718200 ต่อ 353
ให้บริการกับสถานที่ประกอบการที่ตั้ง
อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานเทศบาล
เมืองกาแพงเพชร
(ให้ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
(ไม่หยุดพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
การขอและการอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้าทิ้ง เจ้าของหรือผู้ครอบครองบ้านพักอาศัย หรืออาคารพาณิชย์ที่มีความ
ต้องการต่อท่อเชื่อมน้าทิ้ง ลงสู่รางระบายน้าหรือท่อระบายน้า ของเทศบาลเมืองกาแพงเพชร ต้องมายื่นคาขอ
อนุญาตพร้อมด้วยหลั กฐาน ตามที่ร ะบุไว้ในแบบคาขออนุญาต ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลเมือง
กาแพงเพชร โดยเทศบาลเมืองกาแพงเพชร ได้กาหนดค่าธรรมเนียมและรายละเอียดตามเอกสารหมวด
ค่าธรรมเนียม
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ยื่นคาร้องขออนุญาต
1.1 ผู้มาติดต่อเขียนคาร้องขออนุญาตเชื่อมท่อ
ระบายน้าทิ้งลงท่อระบายน้าทิ้งของเทศบาลเมืองกาแพงเพชร
พร้อมแนบเอกสารแบบแปลนตามที่กาหนด
(ระยะเวลา 0.5 วัน)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเชื่อมท่อระบายน้าให้ตรงตาม
เอกสารแบบแปลนที่แนบมา พร้อมนาเสนอขออนุญาตให้ผู้มี
อานาจอนุมัติ (ระยะเวลา 2 วัน)
3. แจ้งผู้ขออนุญาตมารับใบอนุญาตพร้อมชาระค่า
ธรรมเนียมกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
(ระยะเวลา 0.5 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กองช่างสุขาภิบาล
สานักงานเทศบาลเมืองกาแพงเพชร

กองช่างสุขาภิบาล
สานักงานเทศบาลเมืองกาแพงเพชร
กองช่างสุขาภิบาล
สานักงานเทศบาลเมืองกาแพงเพชร

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. ใบคาร้องขอใบอนุญาต (กองช่างสุขาภิบาล)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนา
3. สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนา
4. แบบแปลนใช้ประกอบ
- แผนที่โดยสังเขป
- แบบแปลนสุขาภิบาล , ผังบริเวณ
- แบบขยายบ่อเกรอะ , บ่อซึม
- แบบขยายบ่อพัก , บ่อดักขยะ , บ่อดักไขมัน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
กาหนดอัตราค่าบริการเชื่อมท่อระบายน้า ของเทศบาลเมืองกาแพงเพชร
อัตราค่าธรรมเนียมในการซ่อมแซมถนนและทางเท้า
1. ทางเดินเท้าคอนกรีต คอนกรีตบล็อก ตารางเมตรละ 500 บาท
2. ถนนคอนกรีต กรณีขุดข้ามถนน
(ก) ขุดกว้างไม่เกิน 0.20 เมตร ๆ ละ 600 บาท
(ข) ขุดกว้างไม่เกิน 0.40 เมตร ๆ ละ 800 บาท
(ค) ขุดกว้างไม่เกิน 0.60 เมตร ๆ ละ 1,000 บาท
(ง) ขุดกว้างไม่เกิน 0.80 เมตร ๆ ละ 1,200 บาท
(จ) ขุดกว้างเกิน
0.80 เมตร ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะเทศมนตรีที่จะกาหนดค่าเสียหาย
3. ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กรณีขุดข้ามถนน
(ก) ขุดกว้างไม่เกิน 0.20 เมตร ๆ ละ 500 บาท
(ข) ขุดกว้างไม่เกิน 0.40 เมตร ๆ ละ 700 บาท
(ค) ขุดกว้างไม่เกิน 0.60 เมตร ๆ ละ 900 บาท
(ง) ขุดกว้างไม่เกิน 0.80 เมตร ๆ ละ 1,100 บาท
(จ) ขุดกว้างเกิน
0.80 เมตร ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะเทศมนตรีที่จะกาหนดค่าเสียหาย
4. ถนนหินคลุก กรณีขุดข้ามถนน
(ก) ขุดกว้างไม่เกิน 0.20
(ข) ขุดกว้างไม่เกิน 0.40
(ค) ขุดกว้างไม่เกิน 0.60
(ง) ขุดกว้างไม่เกิน 0.80
(จ) ขุดกว้างเกิน
0.80

เมตรๆ ละ 300 บาท
เมตรๆ ละ 500 บาท
เมตรๆ ละ 700 บาท
เมตรๆ ละ 900 บาท
เมตรๆ ละ 1,100 บาท
เมตร ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะเทศมนตรีที่จะกาหนดค่าเสียหาย

5. ถนนหินคลุก กรณีขุดข้ามถนน เมตรละ

300 บาท

6. ถนนลูกรัง

กรณีขุดข้ามถนน เมตรละ

200 บาท

7. การขุดถนน กรณีขุดบางส่วนไม่ข้ามถนน
(ก) การขุดถนนคอนกรีต
(ข) การขุดถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(ค) การขุดถนนลาดยาง เคพซีล
(ง) การขุดถนนหินคลุก
(จ) การขุดถนนลูกรัง

ตารางเมตรละ
ตารางเมตรละ
ตารางเมตรละ
ตารางเมตรละ
ตารางเมตรละ

1,200 บาท
800 บาท
600 บาท
400 บาท
300 บาท

8. กรณีการขุดถนนหากปรากฏในภายหลังว่า พื้นที่ที่ขุดจริง มีเนื้อที่มากกว่าที่ขออนุญาตเทศบาลเมือง
กาแพงเพชร จะเก็บตามอัตราที่กาหนดไว้ใน 1 - 7

การรับเรื่องร้องเรียน
1. ช่องทางการร้องเรียน
หมายเลขโทรศัพท์
2. ช่องทางการร้องเรียน
หมายเลขโทรศัพท์
3. ช่องทางการร้องเรียน
หมายเลขโทรศัพท์
4. ช่องทางการร้องเรียน

ร้องเรียน ณ ห้องผู้อานวยการกองช่างสุขาภิบาล
(055 – 718200 ต่อ 353)
ร้องเรียน ต่อ ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลเมืองกาแพงเพชร
(055 – 718200 ต่อ 206)
ร้องเรียน ต่อ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาแพงเพชร
(055 – 705154 )
ร้องเรียน ต่อ ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

สามารถติดต่อได้ที่ เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/
www.1111.go.th/ตู้ ปณ 1111

คู่มือสาหรับประชาชน
สานักงานเทศบาลเมืองกาแพงเพชร
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้า
กองช่างสุขาภิบาล สานักงานเทศบาลเมืองกาแพงเพชร
จังหวัดกาแพงเพชร

ขอบเขตให้บริการ
สถานที่ช่องทางการให้บริการ
สานักงานเทศบาลเมืองกาแพงเพชร
กองช่างสุขาภิบาล ชั้น 3
โทร.055-718200 ต่อ 353
ให้บริการกับสถานที่ประกอบการที่ตั้ง
อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานเทศบาล
เมืองกาแพงเพชร
(ให้ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
(ไม่หยุดพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
การขออนุญาต ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้า ประชาชน หรือเจ้าของอาคารพาณิชย์ ต้องมายื่นคาขออนุญาตพร้อม
ด้วยหลักฐาน ตามที่ระบุไว้ในแบบคาขออนุญาต ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองกาแพงเพชร
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
1. ยื่นคาร้องขออนุญาต
1.1 ผู้มาติดต่อเขียนคาร้องขออนุญาตซ่อมแซมฝาท่อ
ระบายน้า
2. นาเอกสารขออนุญาตให้ผู้มีอานาจอนุมัติพร้อมสั่งการ
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและซ่อมแซมฝาท่อระบายน้าให้ตรงตาม
คาร้องขออนุญาต (ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 2 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กองช่างสุขาภิบาล
สานักงานเทศบาลเมืองกาแพงเพชร
กองช่างสุขาภิบาล
สานักงานเทศบาลเมืองกาแพงเพชร

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. ใบคาร้องขออนุญาต
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนา
- แผนที่โดยสังเขป

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
คาร้อง...ขออนุญาตทิ้งขยะ...
เขียนที่ สานักงานเทศบาลเมืองกาแพงเพชร
วันที่...............เดือน...........................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า.................................................อายุ............ปี..เชื้อชาติ..................สัญชาติ............................................
บ้านเลขที่...................ถนน................................ซอย.............................ตาบล..................อาเภอ........................
จังหวัด.................................โทรศัพท์...............................ขอทาคาร้องยื่นต่อ.นายกเทศมนตรีเมืองกาแพงเพชร
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์.....จะขอนาขยะไปทิ้งบ่อกาจัดขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล สานักงานเทศบาลเมือง
กาแพงเพชร และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของเทศบาลเมืองกาแพงเพชร
ประเภทมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล.............................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ).................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(.................................................)
ความเห็นเจ้าหน้าที่
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..............................................ผู้ตรวจสอบ
(..............................................)
(ลงชื่อ)...............................................ผู้อานวยการกองช่างสุขาภิบาล
(..............................................)
(ลงชื่อ)..............................................ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล
(.............................................)
คาสั่ง
...........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... ....
(ลงชื่อ)..................................................
(................................................)
ตาแหน่ง..นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี…

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
คาร้อง...ขอเชื่อมท่อระบายน้าทิ้ง...
เขียนที่ สานักงานเทศบาลเมืองกาแพงเพชร
วันที่...............เดือน...........................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า.................................................อายุ............ปี..เชื้อชาติ..................สัญชาติ...............................
บ้านเลขที่...................ถนน................................ซอย.............................ตาบล..................อาเภอ........................
จังหวัด.................................โทรศัพท์...............................ขอทาคาร้องยื่นต่อ.นายกเทศมนตรีเมืองกาแพงเพชร
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์.....จะขอเชื่อมท่อระบายน้าทิ้ง.โดยข้าพเจ้าจะชาระค่าธรรมเนียม ตามที่ กองช่าง
สุขาภิบาล สานักงานเทศบาลเมืองกาแพงเพชร และจะทาการก่อสร้าง ถนน ทางเท้า บ่อพัก ให้อยู่ในสภาพดี
หากชารุด ข้าพเจ้าจะทาการซ่อมแซมให้...
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ).................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(.................................................)
ความเห็นเจ้าหน้าที่
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..............................................ผู้ตรวจสอบ
(..............................................)
(ลงชื่อ)...............................................ผู้อานวยการกองช่างสุขาภิบาล
(..............................................)
(ลงชื่อ)..............................................ปลัดเทศบาล/รองปลั ดเทศบาล
(.............................................)
คาสั่ง
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..................................................
(................................................)
ตาแหน่ง..นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี…

