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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรั บทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกลู
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] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกลู
18/07/2558 16:54
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ
38 ม.11
ถนนสาย 3144 ต.บางพระ อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038-357506-7 ต่อ 105 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
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หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกลู โดยทําเป็ นธุรกิจหรื อได้ รับประโยชน์ตอบแทนด้ วย
การคิดค่าบริ การ ต้ องยื่นขออนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคําขอตาม
แบบฟอร์ มที่กฎหมายกําหนด พร้ อมทังเอกสารประกอบการขออนุ
้
ญาตตามข้ อกําหนดของท้ องถิ่น ณ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้ อม
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้ องยื่นเอกสารที่ถกู ต้ องและครบถ้ วน
(2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัตขิ องผู้ประกอบกิจการ ด้ านสุขลักษณะการกําจัดสิ่งปฏิกลู และด้ านคุณสมบัตขิ อง
ผู้ปฏิบตั งิ านถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้ อบังคับองค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ)
(3) ผู้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอย
3.1หลักฐานที่จําเป็ นเพื่อแสดงการมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามท้ องถิ่นกําหนด
3.2แผนการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอยดังต่อไปนี ้
3.2.1 ประเภทของสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอยที่ต้องการกําจัด
3.2.2 วิธีการกําจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอยให้ ถกู สุขลักษณะ
3.2.3 วิธีการป้องกันไม่ให้ เกิดอันตราย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม การควบคุมเหตุรําคาญ ความปลอดภัยต่อ
สุขภาพ ชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน รวมทังสุ
้ ขภาพและอนามัยของประชาชน
3.3.รายละเอียดในการดําเนินกิจการ ดังนี ้
3.3.1 รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะใช้ ในการดําเนินการกิจการกําจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอย
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3.3.2 แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอย
3.3.3 แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดนิ และโรงงานที่ใช้ ในการดําเนินกิจการดังกล่าวเป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้
ขออนุญาต และโดยมีภาระติดพันหรื อไม่อย่างใดที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ผ้ ขู ออนุญาตได้ เช่าหรื อจะเช่า หรื อได้ มา
ด้ วยวิธีการและเงื่อนไขใด
3.3.4 หลักฐานอื่นใดตามที่องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระกําหนด

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการกําจัดสิ่ง
ปฏิกลู พร้ อมหลักฐานที่
ท้ องถิ่นกําหนด

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ 1 ชัว่ โมง
ถูกต้ องของคําขอ และความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าที่แจ้ งต่อผู้ยื่นคํา
ขอให้ แก้ ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการ หากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ในขณะนัน้ ให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

15 นาที

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

หมายเหตุ

-

(หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่
แก้ ไขคําขอหรื อไม่
ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ ครบถ้ วน ตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าที่สง่ คืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ระยะเวลาที่กําหนด โดยให้
เจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
้ วย

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ตรวจด้ าน
15 ถึง 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษณะ

องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
บางพระ อําเภอ
ศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี

การพิจารณา

การแจ้ งคําสัง่ ออก
ใบอนุญาต/คําสัง่ ไม่
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการ
อนุญาตแก่ ผู้ขออนุญาต
ทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่น
กําหนด หากพ้ นกําหนดถือ

องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
บางพระ อําเภอ
ศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี

3)

4)

1 ถึง 5 วัน

หมายเหตุ

การคืนด้ วย และ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครอง พ.ศ.
2539))
(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))
(ในกรณีที่เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยัง
ไม่อาจมีคําสัง่ ไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน ให้
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาต เว้ นแต่จะมีเหตุ
หรื อข้ อแก้ ตวั อันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้ งคําสัง่ ไม่ออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
รับทําการกําจัด สิ่งปฏิกลู
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบ
พร้ อมแจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์
-

5)

หมายเหตุ

แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็จ
พร้ อมสําเนาแจ้ ง
สํานัก ก.พ.ร.
ทราบ))

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 ถึง 5 วัน
คําสัง่ อนุญาต)
ผู้ขออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด
พร้ อมรับใบอนุญาต

องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
บางพระ อําเภอ
ศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี

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

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
บัตรประจําตัว
1
1)
ประชาชน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

2)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

-

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

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
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้ วย
การควบคุม
อาคาร หรื อ
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้ อง
เอกสารหรื อ
หลักฐานแสดง
สถานที่กําจัดสิ่ง
ปฏิกลู ที่ได้ รับ
ใบอนุญาตและมี
การดําเนิน
กิจการที่ถกู ต้ อง
ตามหลัก
สุขาภิบาล
แผนการ
ดําเนินงานใน
การกําจัดสิ่ง
ปฏิกลู ที่แสดง
รายละเอียด
ขันตอนการ
้

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

4)

ดําเนินงาน ความ
พร้ อมด้ าน
กําลังคน
งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ และ
วิธีการบริ หาร
จัดการ
เอกสารแสดงให้ เห็นว่า
ผู้ปฏิบตั งิ านที่ทํา
หน้ าที่กําจัดสิ่ง
ปฏิกลู ผ่านการ
ฝึ กอบรมด้ าน
สุขอนามัยและ
ความปลอดภัย
จากการทํางาน
(ตามหลักเกณฑ์
ที่ท้องถิ่นกําหนด)
ใบรับรองแพทย์ หรื อเอกสาร
แสดงการตรวจ
สุขภาพประจําปี
ของผู้ปฏิบตั งิ าน
ในการกําจัดสิ่ง
ปฏิกลู

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตรั บทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
ค่ าธรรมเนียม 5,000 บาท
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หมายเหตุ (ฉบับละไม่เกิ น 5,000 บาทต่อปี )

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม องค์การบริหารส่วนตําบลบางพระ
หมายเหตุ (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)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
2)

หนังสือแจ้ งความบกพร่ องและรายการเอกสารหรื อหลักฐานที่ต้องมายื่นเพิ่มเติม
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย

03/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ
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อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี สถ.
มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

