คูมือสําหระบปรัชาชน
ตามพรัราชบะญญะติการอํานวยความสัดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

เรื่อง
การขอใบอนุญาตปรักอบกิจการระบทําการเก็บ แลัขนสิ่งปฏิกูล

เทศบาลตําบลบางปัอิน
อําเภอบางปัอิน จะงหวะดพรันครศรีอยุธยา

คูมือปรัชาชน
ตามพรัราชบะญญะติการอํานวยความสัดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

เรื่อง
การขอใบอนุญาตปรักอบกิจการระบทําการเก็บ แลัขนสิ่งปฏิกูล

เทศบาลตําบลบางปัอิน
อําเภอบางปัอิน จะงหวะดพรันครศรีอยุธยา

คูมือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
หนวยงานที่ใหบริการ : เทศบาลตําบลบางปะอิน(บานเลน*) อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ดวยเทศบาลตําบลบางปะอิน ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อใหถูกสุขลักษณะใน
การจัดเก็บ ตลอดจนการดําเนินการจัดเก็บและการกําจัดที่ถูกตอง การกําหนดอัตรา คาธรรมเนียม การจัดเก็บสิ่งปฏิกูล มูลฝอย
ตางๆ ในสวนราชการสวนทองถิ่นดําเนินการจัดเก็บและกําจัดเอง รวมถึงการใหเอกชนเขาดําเนินการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล และ
มูลฝอย ในเขตเทศบาลตําบลบางปะอิน ซึ่งการดําเนินการดังกลาว อาศัยอํานาจตาม มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 และ
มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2536 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2510
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบางปะอิน/ติดตอ
ดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: (0-3526-2161 ตอ 101,102))

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 7 วัน
ลําดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ผูประกอบกิจการยื่นคํารอง พรอมเอกสารประกอบ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
10 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลบางปะอิน
(บานเลน*) อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

15 นาที

เทศบาลตําบลบางปะอิน
(บานเลน*) อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

2)

การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
(หมายเหตุ: -)

3)

การพิจารณา
เจาหนาที่ตรวจสอบสุขลักษณะ/ขอกฎหมาย
(หมายเหตุ: -)

2 วัน

เทศบาลตําบลบางปะอิน
(บานเลน*) อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

4)

การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต
(หมายเหตุ: -)

30 นาที

เทศบาลตําบลบางปะอิน
(บานเลน*) อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

5)

เจาหนาที่ทําหนังสือแจงผูประกอบการเพื่อชําระคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต
(หมายเหตุ: -)

2 วัน

เทศบาลตําบลบางปะอิน
(บานเลน*) อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

6)

ผูประกอบการชําระคาธรรมเนียมและรับใบอนุญาต

5 นาที

เทศบาลตําบลบางปะอิน
(บานเลน*) อําเภอบาง

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 3)
สําเนาการจดทะเบียนหาง บริษัท
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 4)
หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตอง
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 5)
แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้ง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 6)
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 7)
สําเนาทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบ (กรณี
มอบอํานาจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
สอบถามค า ธรรมเนี ย มได ที่ กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล อ ม
เทศบาลตําบลบางปะอิน
(หมายเหตุ: (0-3526-2161 ตอ 101,102))

สวนที่รับผิดชอบ
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
สํานักงานเทศบาลตําบลบางปะอิน
(หมายเหตุ: (999/9 หมู 9 ต.บานเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทร. 0-3526-2289))
2)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
3)
ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ

ลําดับ

ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ

ชื่อแบบฟอรม

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
หมายเหตุ
Infographic
ลําดับ

ชื่อ

ไมมีขอมูล

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
ชื่อเรียกทั่วไป: หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวย
เดียว)
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 30.0 วัน
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: [สําเนาคูมือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
12/07/2558 12:22
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
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วันที่เผยแพรคูมือ: -

