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คู่มือสาหรั บประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรั บทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิกลู
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง อาเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริ การ
ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง :
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน คูม่ ือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนสิ่ง
ปฏิกลู
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตาบลห้วยแอ่ง อาเภอเมื อง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ /โทรสาร 0 4374 6080/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิกลู โดยทาเป็ นธุรกิจหรื อได้ รับประโยชน์ตอบ
แทนด้ วยการคิดค่าบริการ ต้ องยื่นขออนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคา
ขอตามแบบฟอร์ มที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทังเอกสารประกอบการขออนุ
้
ญาตตามข้ อกาหนดของท้ องถิ่น ณ กลุม่ /
กอง/ฝ่ าย ที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดของท้ องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้ องยื่นเอกสารที่ถกู ต้ องและครบถ้ วน
(2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัตขิ องผู้ประกอบกิจการ ด้ านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกลู ด้ านผู้ขบั ขี่และ
ผู้ปฏิบตั งิ านประจายานพาหนะ ด้ านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกลู ถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ และมีวิธีการควบคุม
กากับการขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบทิ ้งสิ่งปฏิกลู ให้ ถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้ อกาหนดของท้ องถิ่น)
(3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่
ราชการส่วนท้ องถิ่นกาหนดไว้ ในข้ อกาหนดของท้ องถิ่น....
หมายเหตุ: ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามที่ ระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว และแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ส่ วนงาน / หน่ วยงานที่
หมายเหตุ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
15 นาที
องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง (1. ระยะเวลาการให้ บริการ ส่วน
อาเภอเมืองมหาสารคาม
งาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้
จังหวัดมหาสารคาม
ระบุไปตามบริบทของพื ้นที่)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิกลู พร้ อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความถูกต้ องของคาขอ และ
1 ชัว่ โมง
ความครบถ้ วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่แจ้ งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้ แก้ ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ ในขณะนัน้ ให้ จดั ทาบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรื อหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้ เจ้ าหน้ าที่
และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ ในบันทึกนันด้
้ วย

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ

องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง (1. ระยะเวลาการให้ บริการ ส่วน
อาเภอเมืองมหาสารคาม
งาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้
จังหวัดมหาสารคาม
ระบุไปตามบริบทของพื ้นที่
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ ไข
คาขอหรื อไม่สง่ เอกสารเพิ่มเติม
ให้ ครบถ้ วน ตามที่กาหนดใน
แบบบันทึกความบกพร่องให้
เจ้ าหน้ าที่สง่ คืนคาขอและ
เอกสาร พร้ อมแจ้ งเป็ นหนังสือ
ถึงเหตุแห่งการคืนด้ วย และแจ้ ง
สิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539))
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

3)

-

4)

ระยะเวลา
ส่ วนงาน / หน่ วยงานที่
หมายเหตุ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจด้ านสุขลักษณะ
20 วัน องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง (1. ระยะเวลาการให้ บริการ ส่วน
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอ
อาเภอเมืองมหาสารคาม
งาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้
พิจารณาออกใบอนุญาต
จังหวัดมหาสารคาม
ระบุไปตามบริบทของพื ้นที่
กรณีไม่ถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
2. กฎหมายกาหนดภายใน
แนะนาให้ ปรับปรุงแก้ ไขด้ านสุขลักษณะ
30 วัน นับแต่วนั ที่เอกสาร
ถูกต้ องและครบถ้ วน
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557))
การแจ้ งคาสัง่ ออกใบอนุญาต/คาสัง่ ไม่อนุญาต
8 วัน
องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง (1. ระยะเวลาการให้ บริการ ส่วน
1. กรณีอนุญาต
อาเภอเมืองมหาสารคาม
งาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาตแก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบ
จังหวัดมหาสารคาม
ระบุไปตามบริบทของพื ้นที่
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
กาหนด หากพ้ นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับ
ไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่
ใบอนุญาต เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้ ตวั อันสมควร
อาจมีคาสัง่ ไม่อนุญาตได้ ภายใน
2. กรณีไม่อนุญาต
30 วัน นับแต่วนั ที่เอกสาร
แจ้ งคาสัง่ ไม่ออกใบอนุญาตใบอนุญาต
ถูกต้ องและครบถ้ วน ให้ ขยาย
ประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิกลู แก่
เวลาออกไปได้ อีกไม่เกิน 2 ครัง้ ๆ
รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ขออนุญาตทราบ พร้ อมแจ้ งสิทธิในการอุทธรณ์

-

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสัง่ อนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

1 วัน

5)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

ส่ วนงาน / หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ละไม่เกิน 15 วัน และแจ้ งให้ ผ้ ู
ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับ
แต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ ทังนี
้ ้
หากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
พิจารณายังไม่แล้ วเสร็จ ให้ แจ้ ง
เป็ นหนังสือให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบ
ถึงเหตุแห่งความล่าช้ าทุก 7 วัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้ วเสร็จ
พร้ อมสาเนาแจ้ ง ก.พ.ร. )
องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง (1. ระยะเวลาการให้ บริการ ส่วน
อาเภอเมืองมหาสารคาม
งาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้
จังหวัดมหาสารคาม
ระบุไปตามบริบทของพื ้นที่
2. กรณีไม่ชาระตามระยะเวลาที่
กาหนด จะต้ องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละ 20 ของ
จานวนเงินที่ค้างชาระ)
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
ที่
1)
2)

บัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้ าน

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร
สาเนา
1
1

หน่ วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสาร
0

จานวนเอกสาร
สาเนา
1

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

รายการเอกสารยืนยันตัวตน
-

0
0

หน่ วยนับเอกสาร
ฉบับ
ฉบับ

หมายเหตุ
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง

1)

2)

3)

4)

เอกสารหรื อหลักฐานแสดงสถานที่รับกาจัดสิ่งปฏิกลู ที่ได้ รับใบอนุญาตและมีการดาเนินกิจการที่ถกู ต้ อง
ตามหลักสุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้ าง
ระหว่างผู้ขนกับผู้กาจัดสิ่งปฏิกลู
แผนการดาเนินงานในการเก็บขนสิ่งปฏิกลู ที่แสดง
รายละเอียดขันตอนการด
้
าเนินงาน ความพร้ อมด้ าน
กาลังคน งบประมาณ วัสดุอปุ กรณ์ และวิธีการ
บริหารจัดการ
เอกสารแสดงให้ เห็นว่าผู้ขบั ขี่และผู้ปฏิบตั งิ านประจา ยานพาหนะผ่านการฝึ กอบรมด้ านการจัดการ สิ่ง

หน่ วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
ส่วนท้ องถิ่นกาหนด)
ฉบับ
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
ส่วนท้ องถิ่นกาหนด)

0

1

0

1

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
ส่วนท้ องถิ่นกาหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

5)

ปฏิกลู (ตามหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นกาหนด)
ใบรับรองแพทย์หรื อเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพ
ประจาปี ของผู้ปฏิบตั งิ านในการเก็บขนสิ่งปฏิกลู

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
-

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวนเอกสาร
สาเนา
0

หน่ วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
ส่วนท้ องถิ่นกาหนด)
(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆ ตามที่ราชการ
ส่วนท้ องถิ่นกาหนด)
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตรั บทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล ฉบับละไม่ เกิน 5,000 บาทต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ ((ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่ น))
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์/
โทรสาร 0 4374 6080
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ ม เป็ นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่ น)
19. หมายเหตุ
การแจ้ งผลการพิจารณา
19.1ในกรณีที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมีคาสัง่ ไม่อนุญาตได้ ภายใน 30 วัน นับ
แต่วนั ที่เอกสารถูกต้ องและครบถ้ วน ให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกิน 2 ครัง้ ๆ ละไม่เกิน 15 วัน และให้ แจ้ งต่อผู้ยื่น
คาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ
19.2 ในกรณีที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นพิจารณายังไม่แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้ อ 19.1 ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือให้
ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้ าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้ วเสร็จ พร้ อมสาเนาแจ้ ง ก.พ.ร. ทราบทุกครัง้
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

31/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง อาเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม สถ.มท.
-

