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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอต่ ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางงอน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บและขนสิ่งปฏิกลู
2. หน่ วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางงอน
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่ มเติ มพ.ศ. 2550
2) ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่วนตาบลบางงอน เรื่อง การจัดการสิ่ งปฏิ กูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บและ
ขนสิ่งปฏิกลู 19/05/2558 14:20
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานปลัด องค์การบริ หารส่วนตาบลบางงอน
เลขที่ 2/2 หมูท่ ี่ 4 ตาบลบางงอน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84130
โทรศัพท์ 0 7731 9998 ต่อ 1
โทรสาร 0 7731 9998 ต่อ 6
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บและขนสิ่งปฏิกลู โดยทาเป็ นธุรกิจหรือ
ได้ รับประโยชน์ตอบแทนด้ วยการคิดค่าบริการจะต้ องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นหรือเจ้ าหน้ าที่ที่
รับผิดชอบก่อนวันใบอนุญาตสิ ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ ยื่นคาขอพร้ อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้ วให้ ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะมีคาสัง่ ไม่ตอ่ อายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตไม่ได้ มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ ้นสุดแล้ วต้ องดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือน
เป็ นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทังนี
้ ้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ วแต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนด
จะต้ องเสียค่าปรับเพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระและกรณีที่ผ้ ปู ระกอบการค้ างชาระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า 2 ครัง้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจสัง่ ให้ ผ้ นู นหยุ
ั ้ ดดาเนินการไว้ ได้ จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ
(1) ผู้ประกอบการต้ องยื่นเอกสารที่ถกู ต้ องและครบถ้ วน
(2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้ านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกลู ด้ านผู้ขบั ขี่และ
ผู้ปฏิบตั ิงานประจายานพาหนะด้ านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกลู ถูกต้ องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุม
กากับการขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบทิ ้งสิ่งปฏิกลู ให้ ถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์ ตามที่ระบุในข้ อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางงอน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖
หมำยเหตุ: ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรียบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอ 20 นาที
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการเก็บและขน
สิ่งปฏิกลู พร้ อมหลักฐานที่
ท้ องถิ่นกาหนด

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด
อบต.บางงอน

หมำยเหตุ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ 1 ชัว่ โมง
ถูกต้ องของคาขอและความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วนเจา
หน้ าที่แจ้ งต่อผู้ยื่นคาขอให้
แก้ ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการหากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ ในขณะนันให้
้
จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดโดยให้
เจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
้ วย

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ตรวจด้ าน
20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์
ด้ านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษณะ

2)

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด
อบต.บางงอน

สานักงานปลัด
อบต.บางงอน

หมำยเหตุ

1. หากผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตไม่
แก้ ไขคาขอหรือไม่
ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ ครบถ้ วนตามที่
กาหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าที่สง่ คืนคา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วยและ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539))
1. กฎหมาย
กาหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

-

4)

5)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การแจ้ งคาสัง่ ออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คาสัง่ ไม่
อนุญาตให้ ตอ่ อายุ
ใบอนุญาต
4.1 กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาต
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบเพื่อ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้ นกาหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้ นแต่จะมีเหตุหรือข้ อแก้
ตัวอันสมควร
4.2 กรณีไม่อนุญาตให้ ตอ่
อายุใบอนุญาต
แจ้ งคาสัง่ ไม่อนุญาตให้ ตอ่
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการเก็บและขน
สิ่งปฏิกลู แก่ผ้ ขู อต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้ อมแจ้ ง
สิทธิในการอุทธรณ์
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คาสัง่ อนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชาระ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

สานักงานปลัด
อบต.บางงอน

ส่วนการคลัง
อบต.บางงอน

หมำยเหตุ

ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2557))
1. ในกรณีที่เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีคาสัง่ ไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วนให้
แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็จ
พร้ อมสาเนาแจ้ ง
สานักก.พ.ร.
ทราบ)

1. กรณีไม่ชาระ
ตามระยะเวลาที่
กาหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ ้นอีก
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

หมำยเหตุ

ร้ อยละ 20 ของ
จานวนเงินที่ค้าง
ชาระ)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวมไม่ เกิน 30 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1)
2)

สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน
สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สำเนำ
ใบอนุญำตตำม
กฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้ อง
เอกสำรหรือ
หลักฐำนแสดง
สถำนที่รับกำจัด

0

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
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ที่

3)

4)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สิ่งปฏิกลู ที่ได้ รับ
ใบอนุญำตและมี
กำรดำเนิน
กิจกำรที่ถกู ต้ อง
ตำมหลัก
สุขำภิบำลโดยมี
หลักฐำนสัญญำ
ว่ำจ้ ำงระหว่ำงผู้
ขนกับผู้กำจัดสิ่ง
ปฏิกลู
แผนกำร
ดำเนินงำนใน
กำรเก็บขนสิ่ง
ปฏิกลู ที่แสดง
รำยละเอียด
ขันตอนกำร
้
ดำเนินงำนควำม
พร้ อมด้ ำน
กำลังคน
งบประมำณวัสดุ
อุปกรณ์และ
วิธีกำรบริหำร
จัดกำร
เอกสำรแสดงให้ เห็นว่ำผู้ขบั ขี่และ
ผู้ปฏิบตั ิงำน
ประจำ
ยำนพำหนะผ่ำน
กำรฝึ กอบรมด้ ำน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
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ที่

5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
กำรจัดกำรสิ่ง
ปฏิกลู (ตำม
หลักเกณฑ์ที่
ท้ องถิ่นกำหนด)
ใบรับรองแพทย์ หรือเอกสำร
แสดงกำรตรวจ
สุขภำพประจำปี
ของผู้ปฏิบตั ิงำน
ในกำรเก็บขนสิ่ง
ปฏิกลู

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

หมำยเหตุ

ฉบับ

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) อัตรำค่ ำธรรมเนียมต่ ออำยุใบอนุญำตรับทำกำรเก็บและขนสิ่งปฏิกูลฉบับละไม่ เกิน 5,000 บำทต่ อปี
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน ร้องเรี ยน ณ ช่องทางทีย่ ื่นคาขอ ณ สานักงานปลัด องค์การบริ หารส่วน
ตาบลบางงอน เลขที่ 2/2 หมูท่ ี่ 4 ตาบลบางงอน อาเภอพุนพิ น จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84130
โทรศัพท์ 0 7731 9998 ต่อ 1
โทรสาร 0 7731 9998 ต่อ 6
2) ช่องทางการร้องเรี ยน ร้องเรี ยนต่อนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลบางงอน
หมายเลขโทรศัพท์ 08 9874 6833
3) ช่องทางการร้องเรี ยนโทรศัพท์ : 0 7731 9998 ต่อ 1
โทรสาร 0 7731 9998 ต่อ 6
4) ช่องทางการร้องเรี ยนเว็บไซต์ : http://www.bangngon.go.th
5) ช่องทางการร้องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
( เลขที่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300)
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วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
นายจตุพร ปานเพชร
นายไพโรจน์ พิกลุ ทอง
นายจตุพร ปานเพชร

