ิ
คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร ับทําการเก็ บ และขนสงปฏิกู
ล
หน่วยงานทีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงสาธารณสุข
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร
ผู ้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิงปฏิกล
ู โดยทําเป็ นธุรกิจหรือได ้รับประโยชน์ตอบแทน
ด ้วยการคิดค่าบริการ จะต ้องยืนขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ ้าพนักงานท ้องถินหรือเจ ้าหน ้าทีทีรับผิดชอบ ภายใน..ระบุ..... วัน ก่อน
ใบอนุญาตสินอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นั บแต่วันทีออกใบอนุญาต) เมือได ้ยืนคําขอพร ้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล ้วให ้ประกอบ
กิจการต่อไปได ้จนกว่าเจ ้าพนั กงานท ้องถินจะมีคําสังไม่ตอ
่ อายุใบอนุญาต และหากผู ้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได ้มายืนคําขอต่อ
อายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสินสุดแล ้ว ต ้องดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็ นผู ้ขออนุญาตรายใหม่
ทังนีหากมายืนขอต่ออายุใบอนุญาตแล ้ว แต่ไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาทีกําหนด จะต ้องเสียค่าปรับเพิมขึนอีก
ร ้อยละ 20 ของจํานวนเงินทีค ้างชําระ และกรณีทผู
ี ้ประกอบการค ้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครัง เจ ้าพนั กงาน
ท ้องถินมีอํานาจสังให ้ผู ้นันหยุดดําเนินการไว ้ได ้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน
2. เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว ้ในข ้อกําหนดของท ้องถิน)
(1) ผู ้ประกอบการต ้องยืนเอกสารทีถูกต ้องและครบถ ้วน
(2) หลักเกณฑ์ด ้านคุณสมบัตข
ิ องผู ้ประกอบกิจการ ด ้านยานพาหนะขนสิงปฏิกล
ู ด ้านผู ้ขับขีและผู ้ปฏิบัตงิ านประจํายานพาหนะ
ด ้านสุขลักษณะวิธก
ี ารเก็บขนสิงปฏิกล
ู ถูกต ้องตามหลักเกณฑ์ และมีวธิ ก
ี ารควบคุมกํากับการขนส่งเพือป้ องกันการลักลอบทิงสิง
ปฏิกล
ู ให ้ถูกต ้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข ้อกําหนดท ้องถิน)
(3) ......ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบทีราชการส่วนท ้องถิน
กําหนดไว ้ในข ้อกําหนดของท ้องถิน....
หมายเหตุ: ขันตอนการดําเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริมนั บระยะเวลาตังแต่เจ ้าหน ้าทีได ้รับเอกสารครบถ ้วนตามทีระบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชาชนเรียบร ้อยแล ้ว และแจ ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนั บแต่วันพิจารณาแล ้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ โดยตามหลักการปฏิบัตนิ ั น
สถานประกอบกิจการใดตังอยูใ่ นเขตท ้องถินใดให ้ยืนคําขอ
ใบอนุญาตในเขตท ้องถินนัน (ระบุกลุม
่ /กอง/ฝ่ าย ทีรับผิดชอบใน
การให ้บริการในเขตท ้องถินนัน)/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (1. อปท. สามารถเปลียนแปลงข ้อมูลได ้ตามหน ้าที
รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาทีท ้องถินเปิ ดให ้บริการ))

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:00 - 17:00 น.

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน
ลําด ับ
1)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
ผู ้ขอรับใบอนุญาตยืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ทําการเก็บ และขนสิงปฏิกล
ู พร ้อมหลักฐานทีท ้องถินกําหนด
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให ้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ ให ้ระบุไปตามบริบทของท ้องถิน))

ระยะเวลา
15 นาที

ส่วนทีร ับผิดชอบ
-

ลําด ับ
2)

3)

4)

5)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
เจ ้าหน ้าทีตรวจสอบความถูกต ้องของคําขอ และความครบถ ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต ้อง/ครบถ ้วน เจาหน ้าทีแจ ้งต่อผู ้ยืนคําขอให ้
แก ้ไข/เพิมเติมเพือดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได ้ใน
ขณะนั น ให ้จัดทําบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยืนเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด โดยให ้เจ ้าหน ้าที
และผู ้ยืนคําขอลงนามไว ้ในบันทึกนั นด ้วย
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให ้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ ให ้ระบุไปตามบริบทของท ้องถิน
2. หากผู ้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก ้ไขคําขอหรือไม่สง่ เอกสาร
เพิมเติมให ้ครบถ ้วน ตามทีกําหนดในแบบบันทึกความบกพร่อง
ให ้เจ ้าหน ้าทีส่งคืนคําขอและเอกสาร พร ้อมแจ ้งเป็ นหนั งสือถึง
เหตุแห่งการคืนด ้วย และแจ ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)))
การพิจารณา
เจ ้าหน ้าทีตรวจด ้านสุขลักษณะ
กรณีถก
ู ต ้องตามหลักเกณฑ์ด ้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต ้องตามหลักเกณฑ์ด ้านสุขลักษณะ แนะนํ าให ้
ปรับปรุงแก ้ไขด ้านสุขลักษณะ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให ้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ ให ้ระบุไปตามบริบทของท ้องถิน
2. กฎหมายกําหนดภายใน
30 วัน นั บแต่วันทีเอกสารถูกต ้องและครบถ ้วน (ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธป
ี ฏิบัต ิ
ราชการทางปกครอง (ฉบับที 2)
พ.ศ. 2557)
))
การแจ ้งคําสังออกใบอนุญาต/คําสังไม่อนุญาตให ้ต่ออายุ
ใบอนุญาต
4.1 กรณีอนุญาต
มีหนั งสือแจ ้งการอนุญาตแก่ผู ้ขออนุญาตทราบเพือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท ้องถินกําหนด หากพ ้นกําหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว ้นแต่จะมีเหตุหรือข ้อแก ้ตัวอัน
สมควร
4.2 กรณีไม่อนุญาตให ้ต่ออายุใบอนุญาต
แจ ้งคําสังไม่อนุญาตให ้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
รับทําการเก็บ และขนสิงปฏิกล
ู แก่ผู ้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ
พร ้อมแจ ้งสิทธิในการอุทธรณ์
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให ้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ ให ้ระบุไปตามบริบทของท ้องถิน
2. ในกรณีทเจ
ี ้าพนั กงานท ้องถิน ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือ
ยังไม่อาจมีคําสังไม่อนุญาตได ้ภายใน 30 วัน นั บแต่วันทีเอกสาร
ถูกต ้องและครบถ ้วน ให ้แจ ้งการขยายเวลาให ้ผู ้ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล ้วเสร็จ พร ้อมสําเนาแจ ้งสํานัก
ก.พ.ร. ทราบ))
-

ระยะเวลา
1 ชัวโมง

ส่วนทีร ับผิดชอบ
-

20 วัน

-

8 วัน

-

1 วัน

-

ลําด ับ

ขนตอน
ั
ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมค
ี ําสังอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต)
แจ ้งให ้ผู ้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท ้องถินกําหนด

ระยะเวลา

ส่วนทีร ับผิดชอบ

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให ้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ ให ้ระบุไปตามบริบทของท ้องถิน
2. กรณีไม่ชาํ ระตามระยะเวลาทีกําหนด จะต ้องเสียค่าปรับ
เพิมขึนอีกร ้อยละ 20 ของจํานวนเงินทีค ้างชําระ))
รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
สําเนาทะเบียนบ้าน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 3)
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืนทีเกียวข้อง
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ( เอกสารและหลักฐานอืนๆ ตามทีราชการส่วนท ้องถิน
กําหนด)
4)
เอกสารหรือหล ักฐานแสดงสถานทีร ับกําจ ัดสิงปฏิกูลทีได้ร ับ
ใบอนุญาตและมีการดําเนินกิจการทีถูกต้องตามหล ักสุขาภิบาล
ั
โดยมีหล ักฐานสญญาว่
าจ้างระหว่างผูข
้ นก ับผูก
้ ําจ ัดสิงปฏิกูล
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอืนๆ ตามทีราชการส่วนท ้องถิน
กําหนด)
5)
แผนการดําเนินงานในการเก็ บขนสิงปฏิกูลทีแสดงรายละเอียด
ขนตอนการดํ
ั
าเนินงาน ความพร้อมด้านกําล ังคน งบประมาณ ว ัสดุ
อุปกรณ์ และวิธก
ี ารบริหารจ ัดการ
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอืนๆ ตามทีราชการส่วนท ้องถิน
กําหนด)
6)
เอกสารแสดงให้เห็นว่าผูข
้ ับขีและผูป
้ ฏิบ ัติงานประจํายานพาหนะ
ผ่านการฝึ กอบรมด้านการจ ัดการ สิงปฏิกล
ู (ตามหล ักเกณฑ์ท ี
ท้องถินกําหนด)
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอืนๆ ตามทีราชการส่วนท ้องถิน
กําหนด)
7)
ใบร ับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจําปี ของ
ผูป
้ ฏิบ ัติงานในการเก็ บขนสิงปฏิกูล
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอืนๆ ตามทีราชการส่วนท ้องถิน
กําหนด)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
อต
ั ราค่า ธรรมเนีย มต่อ อายุใ บอนุ ญ าตร บ
ั ทํ า การเก็ บ และขนสิง
ปฏิกูล ฉบ ับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี
(หมายเหตุ: (ระบุตามข ้อกําหนดของท ้องถิน))

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
แจ ้งผ่านศูนย์รับเรืองร ้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ
ั้ บลราชธานี))
(หมายเหตุ: (99 หมูท
่ ี 12 ตําบลม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวดอุ
2)
ศูนย์บริการประชาชน สํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ
ชือแบบฟอร์ม
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็ นไปตามข ้อกําหนดของท ้องถิน))
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหร ับเจ้าหน้าที
ชือกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิงปฏิกล
ู
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีให ้บริการในส่วนภูมภ
ิ าคและส่วนท ้องถิน (กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วย
เดียว)
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และทีแก ้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2550
ระด ับผลกระทบ: บริการทัวไป
พืนทีให้บริการ: ท ้องถิน
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัตก
ิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน:
จํานวนเฉลียต่อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน ้อยทีสุด 0
ชืออ้างอิงของคูม
่ อ
ื ประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิงปฏิกล
ู อบต.ม่วงสามสิบ
อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารฉบับ นีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สํ าหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

