คู่มือสาหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
กระทรวง : มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550
2) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ ติดต่อด้วยตนเอง ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ
จังหวัดบุรีรัมย์
2) ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล โดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคาขอ
ตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ ส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์

1

2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น )
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านสุขลักษณะการกาจัดสิ่งปฏิกูลและด้านคุณสมบัติของ
ผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น )
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน นับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

1 การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลพร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกาหนด

15 นาที

2 การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคาขอและ
ความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที กรณีไม่
ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่
แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไข/
เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ
หากไม่สามารถดาเนินการ
ได้ในขณะนั้นให้จัดทา
บันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

1 ชั่วโมง

ที่

ประเภทขั้นตอน

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนการคลัง
1. ระยะเวลา
องค์การบริหาร ให้บริการส่วนงาน/
ส่วนตาบลช่อผกา หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น
ส่วนการคลัง
1.ระยะเวลา
องค์การบริหาร ให้บริการส่วนงาน/
ส่วนตาบลช่อผกา หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น
2. หากผู้ขอ
อนุญาตไม่แก้ไขคา
ขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วนตามที่
กาหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนคา

2

ที่

ประเภทขั้นตอน

3 การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่
ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ

ระยะเวลา
ให้บริการ

20 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539))
ส่วนการคลัง
1. ระยะเวลา
องค์การบริหาร ให้บริการส่วนงาน/
ส่วนตาบลช่อผกา หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น
2. กฎหมายกาหนด
ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบ
ถ้วน (ตามพ.ร.บ.
การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 มาตรา
56 และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)

3

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

4

-

การแจ้งคาสั่งออก
ใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาต
แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการ
กาจัดสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์

8 วัน

5

-

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณี
มีคาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมา
ชาระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที่
ท้องถิ่นกาหนด

1 วัน

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนการคลัง
1. ระยะเวลา
องค์การบริหาร ให้บริการส่วนงาน/
ส่วนตาบลช่อผกา หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมี
คาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้งการ
ขยายเวลาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบทุก 7
วัน จนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
กรมส่งเสริมการ 1. ระยะเวลา
ปกครองท้องถิ่น ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชาระ
ตามระยะเวลาที่
กาหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก

4

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ร้อยละ 20 ของ
จานวนเงินที่ค้าง
ชาระ)
ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
1 บัตรประจาตัว
0
1
ฉบับ
ประชาชน
2 สาเนาทะเบียน
0
1
ฉบับ
บ้าน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
รายการเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
1 สาเนาใบอนุญาต
0
1
ฉบับ
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุม
อาคารหรือ
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2 เอกสารหรือ
0
1
ฉบับ
หลักฐานแสดง

หมายเหตุ
-

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
กาหนด)

(เอกสารและ
หลักฐาน

5

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ผูอ้ อกเอกสาร
สถานที่กาจัดสิ่ง
ปฏิกูลที่ได้รับ
ใบอนุญาตและมี
การดาเนินกิจการ
ที่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล
3 แผนการดาเนิน
0
1
ฉบับ
งานในการกาจัด
สิ่งปฏิกูลที่แสดง
รายละเอียด
ขั้นตอนการ
ดาเนินงานความ
พร้อมด้านกาลัง
คนงบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์และ
วิธีการบริหาร
จัดการ
เอกสารแสดงให้
0
1
ฉบับ
เห็นว่าผู้ปฏิบัติ
งานที่ทาหน้าที่
กาจัดสิ่งปฏิกูล
ผ่านการฝึกอบรม
4) ด้านสุขอนามัย
และความปลอด
ภัยจากการ
ทางาน (ตาม
หลักเกณฑ์ที่
ท้องถิ่นกาหนด)
5 ใบรับรองแพทย์
1
0
ฉบับ
หรือเอกสารแสดง
ที่

หมายเหตุ
อื่นๆตามที่
ราชการส่วน
ท้องถิ่น
กาหนด)

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
กาหนด)

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
กาหนด)

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ

6

ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
การตรวจสุขภาพ
ประจาปีของ
ผู้ปฏิบัติงานใน
การกาจัดสิ่ง
ปฏิกูล

หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร

หมายเหตุ
ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
กาหนด)

16. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ : ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ
1.1 เศษลูกบาศก์หรือลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆไป ลูกบาศก์เมตรละ 250 บาท
1.2 เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 150 บาท
1.3 เศษเกินครึ่งลกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้น ๆ
หมายเหตุ : งานนิติการ สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
- คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (แบบ สม.1)
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

05/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงานก.พ.ร.
(OPDC)
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกาอาเภอ
ชานิ จังหวัดบุรีรัมย์ สถ.มท.
-
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