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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรั บทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทัว่ ไป
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ข้อบังคับองค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ เรื ่อง การกํ าจัดมูลฝอยและสิ่ งปฏิ กูล พ.ศ. 2539
2)

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที แ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม พ.ศ. 2550

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2550,ข้ อบังคับองค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ เรื่ อง การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู พ.ศ.2539
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย
ทัว่ ไป 19/07/2558 19:00
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม องค์ การบริ หารส่วนตําบลบางพระ 38 ม.11 ถนนสาย
3144 ต.บางพระ อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038-357506-7 ต่อ 105 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตังสถานที
้
่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื ้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
และมิใช่เป็ นขายของในตลาด จะต้ องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นหรื อเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน
30วัน ก่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ ยื่นคําขอพร้ อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้ วให้ ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะมีคําสัง่ ไม่ตอ่ อายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตไม่ได้ มายื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ ้นสุดแล้ ว ต้ องดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือน
เป็ นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทังนี
้ ้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ ว แต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนด จะต้ องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ และกรณีที่ผ้ ปู ระกอบการค้ างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2
ครัง้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอํานาจสัง่ ให้ ผ้ นู นหยุ
ั ้ ดดําเนินการไว้ ได้ จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้ องยื่นเอกสารที่ถกู ต้ องและครบถ้ ว
(2) ต้ องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้ องถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้ อกําหนดของท้ องถิ่น)
(4) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอย
(4.1) หลักฐานที่จําเป็ นเพื่อแสดงการมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่กําหนดไว้
(4.2) แผนการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอย ดังต่อไปนี ้
4.2.1) ประเภทของสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอยที่ต้องการรับกําจัด
4.2.2) วิธีการกําจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอยให้ ถกู สุขลักษณะ
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4.2.3) วิธีการป้องกันไม่ให้ เกิดอันตราย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
(4.3) รายละเอียดในการดําเนินกิจการ ดังนี ้
4.3.1) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะใช้ ในการดําเนินกิจการกําจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอยทัว่ ไป
4.3.2) แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอย
4.3.3) แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดนิ และโรงงานที่ใช้ ในการดําเนินกิจการดังกล่าวว่าเป็ นกรรมสิทธิ์
ของผู้ขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรื อไม่อย่างใดหรื อสิ่งใดที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ผ้ ขู ออนุญาตได้ เช่าหรื อจะ
เช่าหรื อได้ มาหรื อจะได้ มาด้ วยวิธีการและเงื่อนไขใด
4.3.4) หลักฐานอื่นใดตามที่องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระประกาศกําหนด

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบอนุ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
15 นาที

ญาตประกอบกิจการรับทํา
การกําจัด

1)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
บางพระ อําเภอ
ศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี

หมายเหตุ

-

มูลฝอยทัว่ ไป
พร้ อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
กําหนด
2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้ องของ

1 ชัว่ โมง

องค์การบริหาร
ส่วนตําบล

(หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
คําขอ
และความครบถ้ วนของ
เอกสารหลักฐ
านทันที
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าที่แจ้ งต่อผู้ยื่นคํา
ขอให้ แก้ ไข/เ
พิ่มเติมเพื่อดําเนินการ
หากไม่สามารถดําเนินการ
ได้ ในขณะ
นัน้
ให้ จดั ทําบันทึกความ
บกพร่องและรา
ยการเอกสารหรื อหลักฐาน
ยื่นเพิ่มเติ
มภายในระยะเวลาที่
กําหนด

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
บางพระ อําเภอ
ศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี

หมายเหตุ

แก้ ไขคําขอหรื อไม่
ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ ครบถ้ วน ตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าที่สง่ คืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วย และ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครอง พ.ศ.
2539))
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

โดยให้ เจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่น
คําขอลงนา
มไว้ ในบันทึกนันด้
้ วย
การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ตรวจด้ าน
สุขลักษณะ

15 ถึง 20 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
บางพระ อําเภอ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์
ศรี ราชา จังหวัด
ด้ านสุขลั
ชลบุรี
กษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต

3)

กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุข

(กฎหมายกําหนด
ภายใน 30 วัน นับ
แต่วนั ที่เอกสาร
ถูกต้ องและ
ครบถ้ วน (ตาม
พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ.
2535 มาตรา 56
และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2557))

ลักษณะ
แนะนําให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษ
ณะ
4)

การแจ้ งคําสัง่ ออก
ใบอนุญาต/คําสัง่ ไ
ม่อนุญาต

1 ถึง 5 วัน

องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
บางพระ อําเภอ
ศรี ราชา จังหวัด

(ในกรณีที่เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยัง
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการ
อนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมา
รับใบอนุญา
ตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่น
กําหนด
หากพ้ นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรั
บใบอนุญาต
เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้
ตัวอันสมคว
ร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้ งคําสัง่ ไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบ
กิจการรับทําการกําจัดมูล

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
ชลบุรี

หมายเหตุ

ไม่อาจมีคําสัง่ ไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน ให้
แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็ จ
พร้ อมสําเนาแจ้ ง
สํานัก ก.พ.ร.
ทราบ))
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
บางพระ อําเภอ
ศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี

(กรณีไม่ชําระตาม
ระยะเวลาที่
กําหนด จะต้ อง
เสียค่าปรับเพิ่มขึ ้น
อีกร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่ค้าง
ชําระ))

ฝอยทัว่ ไปแ
ก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบ
พร้ อมแจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์
-

ชําระค่าธรรมเนียม

1 ถึง 5 วัน

(กรณีมีคําสัง่ อนุญาต)

5)

ผู้ขออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตา
มอัตราและระยะเวลาที่
ท้ องถิ่นกําหน
พร้ อมรับใบอนุญาต
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 ถึง 30 วัน

14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) บัตรประจําตัว
1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที่

2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
บ้ าน

-

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนา
ใบอนุญาตตา
มกฎหมายว่า
ด้ วยก ารควบคุม
อาคารหรื อใบ
อนุญาตตามกฎ
หมายอื่นที่
เกี่ยวข้ อง
เอกสารหรื อ
หลักฐานแสดง
สถานที่รับกําจัด
มูลฝอยทัว่ ไป ที่
ได้ รับใบอนุญาต
และมีการดําเนิน
กิจการที่ถกู ต้ อง
ตามหลัก
สุขาภิบาล โดย
มีหลักฐาน
สัญญาว่าจ้ าง
ระหว่างผู้ขนกับผู้
กําจัดมูลฝอย
แผนการ
-

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ดําเนินงานใน
การกําจัดมูลฝอย
ที่แสดง
รายละเอียด
ขันตอนการ
้
ดําเนินงาน
ความพร้ อมด้ าน
กําลังคน
งบประมาณ
วัสดุอปุ กรณ์ และ
วิธีการบริ หาร
จัดการ
เอกสารหรื อ
หลักฐานแสดง
วุฒิการศึกษา
ของเจ้ าหน้ าที่
ควบคุมกํากับ ใน
การจัดการมูล
ฝอยทัว่ ไป อย่าง
น้ อย 2 คน 1)
คุณสมบัตสิ ําเร็ จ
การศึกษาไม่ตํ่า
กว่าปริ ญญาตรี
หรื อเทียบเท่าใน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ ใน
ด้ านสาธารณสุข
สุขาภิบาล
อนามัย

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ

-
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ที่

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สิ่งแวดล้ อม ด้ าน
ใดด้ านหนึง่ 2)
คุณสมบัตสิ ําเร็ จ
การศึกษาไม่ตํ่า
กว่าปริ ญญาตรี
หรื อเทียบเท่าใน
สาขาวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร์
ในด้ าน
สุขาภิบาล
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้ อม และ
วิศวกรรมเครื่ องก
ล ด้ านใดด้ าน
หนึง่
เอกสารแสดงให้ เห็นว่า
ผู้ปฏิบตั งิ านที่ทํา
หน้ าที่กําจัดมูล
ฝอยทัว่ ไปผ่าน
การฝึ กอบรมด้ าน
สุขอนามัยและ
ความปลอดภัย
จากการทํางาน
(ตามหลักเกณฑ์
ที่ท้องถิ่นกําหนด)
ใบรับรองแพทย์ หรื อเอกสาร
แสดงการตรวจ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สุขภาพประจําปี
ของผู้ปฏิบตั งิ าน
ในการกําจัดมูล
ฝอยทัว่ ไป

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตรั บทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป
ค่ าธรรมเนียม 5,000 บาท
หมายเหตุ (ต่อปี )

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม
หมายเหตุ (องค์ การบริ หารส่วนตําบลบางพระ 38 ม.11 ถนนสาย 3144 ต.บางพระ อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี
20110)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เบอร์ โทรศัพท์
หมายเหตุ (038-357506-7 ต่อ 105)
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เว็บไซต์
หมายเหตุ (http://www.bangphrachon-sao.go.th)
4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
5) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ/ หนังสือรับรองการแจ้ ง
-
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2)

หนังสือแจ้ งความบกพร่ องและรายการเอกสารหรื อหลักฐานที่ต้องมายื่นเพิ่มเติม
-

19. หมายเหตุ
03/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี สถ.
มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถานะ

