
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2547 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
   ผู้ใดประสงค์ขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ภายใน..ระบุ.....วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขอ
อนุญาตรายใหม่ 
   ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 
2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
   2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ(ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
      (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
      (2) หลักเกณฑ์ดา้นคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการก าจัดสิ่งปฏิกูล และด้านคุณสมบัติของ
ผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์(ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
     (3) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหตุ: -)  
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์ 31160 / โทรศัพท์ 0 4466 6124 /โทรสาร 0 
4466 6125 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 



ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 9 วัน 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้ประมูลมายื่นเอกสารเสนอราคาประมูลสิ่งปฎิกูลในเขตพ้ืนที่
ต าบลห้วยส าราญ 
 

20 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยส าราญ 

อ าเภอกระสัง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสาร ทันที กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้
มายื่นให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น
ด้วย 

30 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยส าราญ 

อ าเภอกระสัง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

3) กำรพิจำรณำ 
คณะกรรมการพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนในการต่ออายุ
สัญญาการประมูลเข้าด าเนินงาน 

1 วันท าการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยส าราญ 

อ าเภอกระสัง 
 จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
4) กำรพิจำรณำ 

การแจ้งผู้ที่ได้รับการประมูลแจ้งให้มาท าสัญญา 
 

7 วันท าการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยส าราญ 

อ าเภอกระสัง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 

3) 
 

ใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
4) 

 
ส ำเนำทะเบียนรถที่จะใช้ประกอบกำรและเอกสำรอ่ืนๆ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 

5) 
 

ภำพถ่ำยรถยนต์ 4 ด้ำน 
ฉบับจริง 4 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 

6) 
 

ส ำเนำใบประกอบขนส่งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 

7) 
 

แผนผังแสดงบริเวณที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำร เก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย จ ำนวน 5,000 บำท ต่อป ี
(หมายเหตุ: ((และผู้ประมูลราคาจะต้องก าจัดสิ่งปฎิกูล เป็นรายเดือนๆ
ละ 120 บาท ให้กับทางองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ)))  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ 0 4466 6124 /โทรสาร 0 4466 6125 /www.hr.go.th 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(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 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 



ชื่อกระบวนงำน: (กำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2547 ) 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: (องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ ) (Division, 
Department, Ministry) 
ประเภทของงำนบริกำร: (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: (อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง) 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: (ข้อบัญญัติต าบลห้วยส าราญ เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
พ.ศ. 2547) 
ระดับผลกระทบ: (บริการทั่วไป) 
พื้นที่ให้บริกำร: (ท้องถิ่น) 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: (ไม่ก าหนด)  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: (ไม่ก าหนด) 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2547 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  
อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 


