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คูมือสําหรับประชาชน: งานกําจัดมูลฝอย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: งานกําจัดมูลฝอย 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) ระเบียบเทศบาลเมืองบุรีรัมยวาดวยการกําจัดมูลฝอย พ.ศ. 2543 

 

2) เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองบุรีรัมย เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2540 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 นาท ี 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน งานกําจัดขยะมูลฝอย กองชางสุขาภิบาล  เทศบาลเมืองบุรีรัมย   

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการ กองชางสุขาภิบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (หมายเลขโทรศัพท 044602345) 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ดวยปจจุบันไดมีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นํามูลฝอยมาใหเทศบาลกําจัด ณ สถานที่กําจัดมูลฝอยของเทศบาล

เปนจํานวนมาก จนเปนเหตุใหเทศบาลตองเพิ่มภาระคาใชจายและขีดความสามารถในการดําเนินการสูง 
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 ผูที่มีความประสงคจะนํามูลฝอยไปใหเทศบาลกําจัด ณ สถานที่กําจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองบุรีรัมย จะตอง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

 สําหรับมูลฝอยที่มีแหลงกําเนิดจากแหลงอื่นนอกเหนือจากมูลฝอยที่มีแหลงกําเนิดในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยใหยื่น

คํารองขออนุญาตตอนายกเทศมนตรี ณ กองชางสุขาภิบาล เมื่อไดรับอนุญาตแลว จะตองชําระเงินอุทิศ เปนคาใชจายใน

การกําจัดมูลฝอยใหแกเทศบาล ในอัตรา 0.50 บาทตอน้ําหนักมูลฝอย 1 กิโลกรัม 

 ผูไดรับอนุญาต จะตองจัดใหมีการปองกันมิใหมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ตกหลน รั่วไหล ปลิว ฟุงกระจายลงบนถนน

สาธารณะใด ระหวางที่ใชรถเก็บขนมูลฝอย 

 ผูไดรับอนุญาตสามารถนํามูลฝอยไปยังสถานที่กําจัดมูลฝอยไดตั้งแตเวลา 05.00-13.00 น. 

 เทศบาลจะไมรับกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยอันตราย และวัตถุอันตราย 

 หามมิใหผูประกอบอาชีพเก็บขนมูลฝอยหรือรับจางเก็บมูลฝอยนํามูลฝอยไปใหเทศบาลกําจัดณ สถานที่กําจัดมูล

ฝอยเทศบาลเมืองบุรีรัมย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย 

 ผูไดรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและเทศบัญญัติของเทศบาลที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอมโดยเครงครัด หากพบวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่วางไว เทศบาลฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการอนุญาตให

นํามูลฝอยไปกําจัดไดทันที โดยมิตองแจงใหผูไดรับอนุญาตทราบลวงหนาก็ได 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูที่มีความประสงคจะนํามูล

ฝอยไปใหเทศบาลเมือง

บุรีรัมยกําจัด 

ณ สถานที่กําจัดมูลฝอย

ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

สําหรับมูลฝอยที่มี

แหลงกําเนิดจากแหลงอื่น

นอกเหนือจากแหลงกําเนิด

ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย  

ใหยื่นคํารองขออนุญาตตอ

นายกเทศมนตรีเมือง

5 นาที เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

- 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

บุรีรัมย ณ กองชาง

สุขาภิบาล  

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่รับคํารองพรอม

หลักฐาน ตรวจสอบขอมูล

เบื้องตน 
 

10 นาที เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่เสนอคํารอง เพื่อ

โปรดพิจารณา ตอ

ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
 

2 วัน เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

(ผูอํานวยการกอง

ชางสุขาภิบาล 

และปลัดเทศบาล

เมืองบุรีรัมย) 

4) 

การพิจารณา 
 

นายกเทศมนตรี พิจารณา

ใหความเห็นชอบ/พิจารณา

อนุมัติ 
 

1 วัน เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   5 วัน 

 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคํารองขอ

อนุญาตท้ิงขยะ

มูลฝอย 

เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

1 0 ฉบับ - 

2) 

เอกสารอื่น ๆ เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

0 1 ฉบับ - 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) ไมมีคาธรรมเนียม 

 คาธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 
17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมจังหวัดบุรีรัมย 

หมายเหตุ (สถานที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย ชั้น 1 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย 31000 

เบอรติดตอ : 044 666 847 , 044 666 563   

สายดวน : 1567) 

2) ชองทางการรองเรียน กองชางสุขาภิบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

หมายเหตุ (สํานักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย เลขที่ 9  ถนนรมยบุรี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

31000 โทรศัพท 044602345 โทรสาร 044611396) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบคํารองขออนุญาตท้ิงขยะมูลฝอย 

- 
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เลขท่ี...............................       กองชางสุขาภิบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
 เลขรับที่...................../............................. 

            วันท่ี............/.............................../........... 
  เวลา.......................น. 

คํารองเรื่องขออนุญาตทิ้งขยะมูลฝอย 
        เขียนที่............................................................. 

วันที่...................เดือน......................................พ.ศ............ 

  ขาพเจา....................................................................อายุ.............ป  เชื้อชาติ.....................สัญชาติ....................    
อยูบานเลขที่................ถนน.........................................ตําบล........................................อําเภอ.................................จังหวัดบุรีรัมย         
ชื่อสถานประกอบการ...................................................................เลขที่..........ถนน................................ตําบล............................... 
อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  ขอทําคํารองยื่นตอนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย ณ  กองชางสุขาภิบาล  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
     ดวยขาพเจา  มีความประสงคจะนําขยะมูลฝอยไปกําจดั ณ สถานที่กาํจัดมูลฝอย เทศบาลเมืองบุรีรัมย โดยยินยอม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขกับเทศบาล  ดังนี ้

1. มีการปองกันมิใหมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใดตกหลน  รั่วไหล  ปลิว  ฟุงกระจายลงบนถนนสาธารณะหรือที่สาธารณะใด
ระหวางใชรถเก็บขนมูลฝอย   

2. มูลฝอยที่นาํไปกําจัดไมเปนมลูฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยอันตรายและวัตถุอันตราย 
3. ชําระเงินอุทิศเปนคาใชจายในการกําจัดมูลฝอยใหแกเทศบาลตามระเบียบเทศบาลเมืองบุรีรัมย วาดวยการกําจัด  

มูลฝอย พ.ศ. 2543 
4. ตามวัตถุประสงคอื่นตามระเบียบเทศบาลเมืองบุรีรัมย วาดวยการกําจัดมูลฝอย พ.ศ. 2543 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
       ลงชือ่...........................................ผูยื่นคํารอง 

ความเห็นเจาหนาที่  
 ........................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
       ลงชื่อ................................................ 
       ตําแหนง............................................ 
       วันที่............../........................../................. 
คําสั่ง 
 ........................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ................................................ 
       ตําแหนง............................................ 
       วันที่............../........................../................. 
 


