คู่มือสำหรับประชำชน : กำรกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2547
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสาราญ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล โดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ภายใน..ระบุ.....วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขอ
อนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนด จะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2.เงื่อนไขในการยื่นคาขอ(ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) หลักเกณฑ์ดา้ นคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการกาจัดสิ่งปฏิกูล และด้านคุณสมบัติของ
ผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์(ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
(หมายเหตุ: -)
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสาราญ อาเภอกระสัง จังหวัด เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
บุรีรัมย์ 31160 / โทรศัพท์ 0 4466 6124 /โทรสาร 0
4466 6125 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ

ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 9 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ประมูลมายื่นเอกสารเสนอราคาประมูลสิ่งปฎิกูลในเขตพื้นที่
ตาบลห้วยสาราญ
2)

3)

4)

กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วน
ของเอกสาร ทันที กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้
มายื่นให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กาหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น
ด้วย
กำรพิจำรณำ
คณะกรรมการพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนในการต่ออายุ
สัญญาการประมูลเข้าดาเนินงาน
กำรพิจำรณำ
การแจ้งผู้ที่ได้รับการประมูลแจ้งให้มาทาสัญญา

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
3) ใบอนุญำตขับขี่รถยนต์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ

ระยะเวลำ
20 นาที

30 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยสาราญ
อาเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์
องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยสาราญ
อาเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์

1 วันทาการ

องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยสาราญ
อาเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์

7 วันทาการ

องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยสาราญ
อาเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
4) สำเนำทะเบียนรถที่จะใช้ประกอบกำรและเอกสำรอื่นๆ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
5) ภำพถ่ำยรถยนต์ 4 ด้ำน
ฉบับจริง 4 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
6) สำเนำใบประกอบขนส่งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
7) แผนผังแสดงบริเวณที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำร เก็บ ขนสิ่งปฏิกูล ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
และมูลฝอย จำนวน 5,000 บำท ต่อปี
(หมายเหตุ: ((และผู้ประมูลราคาจะต้องกาจัดสิ่งปฎิกูล เป็นรายเดือนๆ
ละ 120 บาท ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสาราญ)))
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสาราญ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ 0 4466 6124 /โทรสาร 0 4466 6125 /www.hr.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: (กำรกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2547 )
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: (องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสาราญ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ) (Division,
Department, Ministry)
ประเภทของงำนบริกำร: (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: (อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง)
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: (ข้อบัญญัติตาบลห้วยสาราญ เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
พ.ศ. 2547)
ระดับผลกระทบ: (บริการทั่วไป)
พื้นที่ให้บริกำร: (ท้องถิ่น)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: (ไม่กาหนด)
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: (ไม่กาหนด)
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2547 องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสาราญ
อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

