คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรเก็บ
และขนสิ่งปฏิกูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
กระทรวง : มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ : พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย/ข้อกาหนด ฯลฯ : 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
:0
จานวนคาขอที่มากที่สุด : 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด : 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0 4466 6394/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
2) ระยะเวลาเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล โดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ที่รับ
ผิดชอบภายในวันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหาก
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องดาเนินการขออนุญาตใหม่
เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้ หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนด จะต้อง
เสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อ
กันเกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจานวน

2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงาน
ประจายานพาหนะด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุมกากับการขนส่ง
เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดท้องถิ่น)
หมำยเหตุ : ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1 การตรวจสอบ
เอกสาร

2 การตรวจสอบ
เอกสาร

รำยละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วย
กำรบริกำร
ให้บริกำร งำนที่รับผิดชอบ
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอต่อ 15 นาที
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการเก็บและขน
สิ่งปฏิกูลพร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกาหนด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
1 ชั่วโมง
ถูกต้องของคาขอและความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
ทันที กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจาหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้
แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ
หากไม่สามารถดาเนินการได้
ในขณะนั้นให้จัดทาบันทึก
ความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กาหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึก
นั้นด้วย

หมำยเหตุ
1. ระยะเวลาให้
บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รบั ผิด
ชอบให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
1. ระยะเวลาให้
บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิด
ชอบให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. หากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่แก้ไข
คาขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วนตามที่
กาหนดในแบบ
บันทึกความบกพร่อง
ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืน
คาขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์
(อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ.
วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.
2539)

ที่

ประเภทขั้นตอน

3 การพิจารณา

4

-

รำยละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วย
กำรบริกำร
ให้บริกำร งำนที่รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ 20 วัน
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต กรณีไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ

การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/
คาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต
4.1 กรณีอนุญาตมีหนังสือ
แจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
ท้องถิ่นกาหนดหากพ้นกาหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร
4.2 กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตแจ้งคาสั่งไม่
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการเก็บ
และขนสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์

8 วัน

-

หมำยเหตุ
1. ระยะเวลาให้
บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิด
ชอบให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. กฎหมายกาหนด
ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน
(ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2557)
1. ระยะเวลาให้
บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รบั ผิด
ชอบให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมีคาสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายใน
30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วนให้ขยาย
เวลาออกไปได้อีกไม่
เกิน 2 ครั้งๆละไม่
เกิน 15 วันและแจ้ง
ให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่
วันที่พิจารณาแล้ว
เสร็จ ทั้งนี้ หากเจ้า

ที่

5

ประเภทขั้นตอน

-

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคา
สั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วย
ให้บริกำร งำนที่รับผิดชอบ

1 วัน

-

หมำยเหตุ
พนักงานท้องถิ่น
พิจารณายังไม่แล้ว
เสร็จให้แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ยื่นคาขอ
ทราบถึงเหตุแห่ง
ความล่าช้าทุก 7 วัน
จนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จพร้อม
สาเนาแจ้ง ก.พ.ร.
ทราบ
1. ระยะเวลาให้
บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิด
ชอบให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชาระ
ตามระยะเวลาที่
กาหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จานวนเงินที่ค้าง
ชาระ

ระยะเวลาดาเนินการรวม : 30 วัน
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผูอ้ อกเอกสำร
1 บัตรประจาตัว
0
1
ฉบับ
ประชาชน
2 สาเนาทะเบียนบ้าน
0
1
ฉบับ

ที่

หมำยเหตุ
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผูอ้ อกเอกสำร
1 สาเนาใบอนุญาต
0
1
ฉบับ เอกสารและ
ตามกฎหมายอื่น
หลักฐานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด
2 เอกสารหรือ
0
1
ฉบับ เอกสารและ
หลักฐานแสดง
หลักฐานอื่น ๆ
สถานที่รับกาจัด
ตามที่ราชการส่วน
สิ่งปฏิกูลที่ได้รับ
ท้องถิ่นกาหนด
ใบอนุญาตและมี
การดาเนินกิจการ
ที่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญา
ว่าจ้างระหว่างผู้
ขนกับผู้กาจัดสิ่ง
ปฏิกูล
3 แผนการดาเนิน
0
1
ฉบับ เอกสารและ
งานในการเก็บขน
หลักฐานอื่นๆ
สิ่งปฏิกูลที่แสดง
ตามที่ราชการส่วน
รายละเอียดขัน้
ท้องถิ่นกาหนด
ตอนการดาเนิน
งานความพร้อม
ด้านกาลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการ
บริหารจัดการ
เอกสารแสดงให้
0
1
ฉบับ เอกสารและ
4 เห็นว่าผู้ขับขี่และ
หลักฐานอื่นๆ
ผู้ปฏิบัติงานประจา
ตามที่ราชการส่วน
ยานพาหนะผ่าน
ท้องถิ่นกาหนด
การฝึกอบรมด้าน
การจัดการสิ่ง
ปฏิกูล

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผูอ้ อกเอกสำร
5 ใบรับรองแพทย์
1
0
ฉบับ
หรือเอกสารแสดง
การตรวจสุขภาพ
ประจาปีของ
ผู้ปฏิบัติงานใน
การเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูล

ที่

หมำยเหตุ
เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด

16. ค่ำธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทาการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียม : 0 บาท
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน : งานนิติการ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4466 6394
2) ช่องทางการร้องเรียน : ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ : เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
19. หมำยเหตุ
การแจ้งผลการพิจารณา
19.1 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วันและให้แจ้งต่อผู้ยื่น
คาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
19.2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมสาเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุก
ครั้ง

