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คูม่ อื สำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรกำจัดมูลฝอยทัว่ ไป
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
กระทรวง: กระทรวงสำธำรณสุข
1.
2.
3.
4.
5.

ชือ่ กระบวนงำน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรกำจัดมูลฝอยทั่วไป
หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมูข่ องงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ดุ 0
จำนวนคำขอทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ 0
10. ชือ่ อ้ำงอิงของคูม่ อื ประชำชน กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรกำจัดมูลฝอยทั่วไป อบต.บุกระสัง ณัฐมณฑ์ สำเนำคู่มือ
ประชำชน 22/07/2015 02:03
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุกระสัง เลขที่ 119 หมู่ 9 ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
โทรศัพท์ 0-4466-6398 โทรสำร0-4466-6397/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
หมำยเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธกี ำร เงือ่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรกำจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำร
คิดค่ำบริกำร จะต้องยื่นขอต่ออำยุใบอนุญำตต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ ภำยใน 30 วัน ก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ
(ใบอนุญำตมีอำยุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญำต) เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่ำธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจกำรต่อไปได้จนกว่ำเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นจะมีคำสั่งไม่ต่ออำยุใบอนุญำต และหำกผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตไม่ได้มำยื่นคำขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อนวันใบอนุญำตสิ้นสุดแล้ว ต้อง
ดำเนินกำรขออนุญำตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญำตรำยใหม่
ทั้งนี้หำกมำยื่นขอต่ออำยุใบอนุญำตแล้ว แต่ไม่ชำระค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสียค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อย
ละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำงชำระ และกรณีที่ผู้ประกอบกำรค้ำงชำระค่ำธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่ำ 2 ครั้ง เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอำนำจสั่งให้
ผู้นั้นหยุดดำเนินกำรไว้ได้จนกว่ำจะเสียค่ำธรรมเนียมและค่ำปรับจนครบจำนวน
2. เงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ (ตำมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบกิจกำรที่ประสงค์ขอรับใบอนุญำตต้องไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีด้ำนกำรจัดกำรมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
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(2) ผู้ประกอบกำรต้องยื่นเอกสำรที่ถูกต้องและครบถ้วน
(3) หลักเกณฑ์ด้ำนคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจกำร ด้ำนสุขลักษณะกำรกำจัดมูลฝอยทั่วไป และด้ำนคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงำน
ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ (ตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น)
หมำยเหตุ: ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ได้รับเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
และแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วันนับแต่วันพิจำรณำแล้วเสร็จ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

กำรตรวจสอบเอกสำร

2)

กำรตรวจสอบเอกสำร

3)

กำรพิจำรณำ

4)

-

รำยละเอียดของขัน้ ตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ผู้ขอรับใบอนุญำตยื่นคำขอต่อ
อำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับ
ทำกำรกำจัดมูลฝอยทั่วไป พร้อม
หลักฐำนที่ท้องถิ่นกำหนด
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของคำขอ และควำมครบถ้วน
ของเอกสำรหลักฐำนทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้ำหน้ำที่แจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้
แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดำเนินกำร
หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดทำบันทึกควำม
บกพร่องและรำยกำรเอกสำรหรือ
หลักฐำนยื่นเพิ่มเติมภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด โดยให้
เจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นคำขอลงนำม
ไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสถำนที่ด้ำน
สุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตำมหลักเกณฑ์
ด้ำนสุขลักษณะ เสนอพิจำรณำ
ออกใบอนุญำต
กรณีไม่ถูกต้องตำม
หลักเกณฑ์ด้ำนสุขลักษณะ
แนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขด้ำน
สุขลักษณะ
กำรแจ้งคำสั่งออกใบอนุญำต/
คำสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุ
ใบอนุญำต
1. กรณีอนุญำต
มีหนังสือแจ้งกำร
อนุญำตแก่ผู้ขออนุญำตทรำบเพื่อ

15 นำที

1 ชั่วโมง

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์กำรบริหำรส่วน ตำบลบุกระสัง
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
องค์กำรบริหำรส่วน ตำบลบุกระสัง
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์

20 วัน

องค์กำรบริหำรส่วน ตำบลบุกระสัง
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์

8 วัน

องค์กำรบริหำรส่วน ตำบลบุกระสัง
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์

หมำยเหตุ
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ที่

5)

ประเภทขัน้ ตอน

-

รำยละเอียดของขัน้ ตอนกำร
บริกำร
มำรับใบอนุญำตภำยในระยะเวลำ
ที่ท้องถิ่นกำหนด หำกพ้นกำหนด
ถือว่ำไม่ประสงค์จะรับใบอนุญำต
เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร
2. กรณีไม่อนุญำตให้ต่อ
อำยุใบอนุญำต
แจ้งคำสั่งไม่อนุญำตให้
ต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร
รับทำกำรกำจัดมูลฝอยทั่วไปแก่ผู้
ขอต่ออำยุใบอนุญำตทรำบ พร้อม
แจ้งสิทธิในกำรอุทธรณ์
ชำระค่ำธรรมเนียม (กรณีมีคำสั่ง
อนุญำตต่ออำยุใบอนุญำต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญำตมำชำระ
ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและ
ระยะเวลำที่ท้องถิ่นกำหนด

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

1 วัน

หมำยเหตุ

องค์กำรบริหำรส่วน ตำบลบุกระสัง
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
- ยังไม่ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน 15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐผู้
รำยกำรเอกสำร
จำนวนเอกสำร
ที่
ออกเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
0
1)
ประชำชน
2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
0
15.2) เอกสำรอืน่ ๆ สำหรับยืน่ เพิม่ เติม
หน่วยงำนภำครัฐผู้
ที่ รำยกำรเอกสำรยืน่
ออกเอกสำร
เพิม่ เติม
1) สำเนำใบอนุญำต
ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรควบคุมอำคำร
หรือใบอนุญำตตำม

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
0

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ
(เอกสำรและหลักฐำน
อื่นๆ ตำมที่รำชกำร
ส่วนท้องถิ่นกำหนด)
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ที่

2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำรยืน่
เพิม่ เติม
กฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้อง
เอกสำรหรือ
หลักฐำนแสดง
สถำนที่กำจัดมูล
ฝอยทั่วไปที่ได้รับ
ใบอนุญำตและมีกำร
ดำเนินกิจกำรที่
ถูกต้องตำมหลัก
สุขำภิบำล โดยมี
หลักฐำนสัญญำ
ว่ำจ้ำงระหว่ำงผู้ขน
กับผู้กำจัดมูลฝอย
แผนกำรดำเนินงำน
ในกำรกำจัดมูลฝอย
ที่แสดงรำยละเอียด
ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน ควำม
พร้อมด้ำนกำลังคน
งบประมำณ วัสดุ
อุปกรณ์ และวิธีกำร
บริหำรจัดกำร
เอกสำรหรือ
หลักฐำนแสดงวุฒิ
กำรศึกษำของ
เจ้ำหน้ำที่ควบคุม
กำกับ ในกำรจัดกำร
มูลฝอยทั่วไป อย่ำง
น้อย 2 คน 1)
คุณสมบัติสำเร็จ
กำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำ
ปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำใน
สำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์ในด้ำน
สำธำรณสุข
สุขำภิบำล อนำมัย
สิ่งแวดล้อม ด้ำนใด
ด้ำนหนึ่ง

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

-

0

1

ฉบับ

(เอกสำรและหลักฐำน
อื่นๆ ตำมที่รำชกำร
ส่วนท้องถิ่นกำหนด)

-

0

1

ฉบับ

(เอกสำรและหลักฐำน
อื่นๆ ตำมที่รำชกำร
ส่วนท้องถิ่นกำหนด)

-

0

1

ฉบับ

(เอกสำรและหลักฐำน
อื่นๆ ตำมที่รำชกำร
ส่วนท้องถิ่นกำหนด)

หมำยเหตุ
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ที่

5)

6)

รำยกำรเอกสำรยืน่
เพิม่ เติม
2) คุณสมบัติสำเร็จ
กำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำ
ปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิ
ชกำรวิศวกรรม
ศำสตร์ในด้ำน
สุขำภิบำล
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม และ
วิศวกรรมเครื่องกล
ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
เอกสำรแสดงให้เห็น
ว่ำผู้ปฏิบัติงำนที่ทำ
หน้ำที่กำจัดมูลฝอย
ทั่วไปผ่ำนกำร
ฝึกอบรมด้ำน
สุขอนำมัยและควำม
ปลอดภัยจำกกำร
ทำงำน (ตำม
หลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่น
กำหนด)
ใบรับรองแพทย์หรือ
เอกสำรแสดงกำร
ตรวจสุขภำพ
ประจำปีของ
ผู้ปฏิบัติงำนในกำร
กำจัดมูลฝอยทั่วไป

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

-

0

1

ฉบับ

(เอกสำรและหลักฐำน
อื่นๆ ตำมที่รำชกำร
ส่วนท้องถิ่นกำหนด)

-

1

0

ฉบับ

(เอกสำรและหลักฐำน
อื่นๆ ตำมที่รำชกำร
ส่วนท้องถิ่นกำหนด)

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตรับทำกำรกำจัดมูลฝอยทัว่ ไป ฉบับละไม่เกิน 5,000 บำทต่อปี
(ระบุตำมข้อกำหนดของท้องถิน่ )
ค่ำธรรมเนียม 1,000 บำท
หมำยเหตุ –
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุกระสัง เลขที่ 119 หมู่ 9 ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
โทรศัพท์ 0-4466-6398 โทรสำร 0-4466-6397 Website : www.bukrasang.go.th
หมำยเหตุ -
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2)

ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มอื กำรกรอก
1)
แบบคำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต
(เอกสำร/แบบฟอร์ม เป็นไปตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น)

แบบคำขอรับใบอนุญำตต่ออำยุใบอนุญำต/
ประกอบกิจกำร ..........................................................................
คำขอเลขที่ ............/..........
(เจ้ำหน้ำที่กรอก)

เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
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1. ข้ำพเจ้ำ ………………………………………..อำยุ……………….. ปี สัญชำติ
……………………………..…….…….
โดยผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล......................................................................................................................
ปรำกฏตำม...........................................................................................................................................................
อยู่บ้ำนเลขที่ ………..……. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน
………………….…………….…..
แขวง/ตำบล ………………………. เขต/อำเภอ ………..………..……… เทศบำล/อบต .
…………….….……………………….
จังหวัด ………………………… หมำยเลขโทรศัพท์
……………………………………………………………………………………...
2. พร้อมคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ มำด้วยแล้วดังนี้

สำเนำบัตรประจำตัว…………..………….. (ประชำชน/ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ)
 สำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยควบคุมอำคำร หนังสือให้ควำมเห็นชอบกำรประเมินผล
สิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญำตตำมกฎหมำยอื่นที่จำเป็น
 (ในกรณีที่มีกำรมอบอำนำจ) ใบมอบอำนำจ
 สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 หลักฐำนที่แสดงกำรเป็นผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล
 เอกสำรหลักฐำนอื่นๆ ตำมที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นประกำศกำหนด คือ
1........................................................................................... (
2.......................................................................................... (
ขอรับรองว่ำข้อควำมในคำขอนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร

(ลงชื่อ) ………………………………. ผู้ขออนุญำต
( ………………………………. )

ส่วนของเจ้ำหน้ำที่
ใบรับคำขอรับใบอนุญำตต่ออำยุใบอนุญำต/
เลขที่ .................... .ศ.พ...................... เดือน .................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................................................
ตรวจสอบแล้ว เอกสำรหลักฐำน
 ครบ

กระทบต่อ
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ไม่ครบ
1........................ (.............................................................
2.....................................................................................(
3..................................................................................... (
(ลงชื่อ)…………………………………………….
(..............................................)
ตำแหน่ง ...............................................

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญำต
ใบรับคำขอรับใบอนุญำตต่ออำยุใบอนุญำต/
เลขที่ .................... .ศ.พ...................... เดือน .................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................................................
ตรวจสอบแล้ว เอกสำรหลักฐำน
 ครบ
 ไม่ครบ
1........................ (.............................................................
2.....................................................................................(
3..................................................................................... (
(ลงชื่อ)…………………………………………….
(..............................................)
ตำแหน่ง ...............................................

19. หมำยเหตุ
-

วันที่พมิ พ์

19/08/2558
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สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงำน ก.พ.ร.
(OPDC)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุกระสัง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
สถ.มท.
-

