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คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนส่ิงปฏิกูล

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน

(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

5. กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป

7. พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30วัน

9. ข้อมูลสถิติ

 จำนวนเฉล่ียต่อเดือน0

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0

 จำนวนคำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน

สำเนาคู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลกองคลัง 19/08/2015 16:25

11. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานท่ีให้บริการกองคลังเทศบาลตำบลบ้านผือ  7/5  หมู่ท่ี 4 ตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

40240 โทร.043-295900  ต่อ 14/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ต้ังแต่เวลา

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)

หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. หลักเกณฑ์วิธีการ

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจห

รือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องย่ืนขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ

่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยย่ืนคำขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายกำหนดพร

้อมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกำหนดของท้องถ่ินณกองคลังเทศบาลตำบลบ้านผือ

  2. เงื่อนไขในการย่ืนคำขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถ่ิน)

  (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน

 (2)

หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลด้านผู้ขับข

ี่และผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุมกำกับการขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบท้ิงสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

(ตามข้อกำหนดของท้องถ่ิน)

  (3) ปฏิบัติตามข้อบัญญัติตำบลบ้านผือเร่ืองการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยพ.ศ.2549

หมายเหตุ:

ข้ันตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบ

ถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้น

ตอนการบริการ

ระยะเวลาใ

ห้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที

่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตย

ื่นคำขอรับใบอนุญ

าตประกอบกิจการรับท

15 นาที - (1.

หน่วยงานท่ีร

ับผิดชอบคือ
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ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้น

ตอนการบริการ

ระยะเวลาใ

ห้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที

่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ำการเก็บและขนสิ่ง

ปฏิกูลพร้อมหลักฐา

นท่ีท้องถ่ินกำหนด

กองคลังเทศบา

ลตำบลบ้านผ

ืออำเภอหนองเ

รือจังหวัดขอ

นแก่น

)

2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

ความถูกต้องของคำข

อและความครบถ้วนของเ

อกสารหลักฐานทันที

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบ

ถ้วนเจ้าหน้าท่ีแจ

้งต่อผู้ย่ืนคำขอ

ให้แก้ไข/เพิ่มเติมเ

พื่อดำเนินการหากไ

ม่สามารถดำเนินการไ

ด้ในขณะน้ันให้จัด

ทำบันทึกความบกพร

่องและรายการเอกสารหร

ือหลักฐานย่ืนเพิ่

มเติมภายในระยะเวลาท

ี่กำหนดโดยให้เจ้า

หน้าท่ีและผู้ย่ื

นคำขอลงนามไว้ในบั

นทึกน้ันด้วย

1 ช่ัวโมง - (1.

หน่วยงานท่ีร

ับผิดชอบคือ

กองคลังเทศบา

ลตำบลบ้านผ

ืออำเภอหนองเ

รือจังหวัดขอ

นแก่น

2.

หากผู้ขอใบอน

ุญาตไม่แก้ไ

ขคำขอหรือไม

่ส่งเอกสารเพิ

่มเติมให้ครบ

ถ้วนตามท่ีก

ำหนดในแบบบ

ันทึกความบก

พร่องให้เจ้า

หน้าท่ีส่งค

ืนคำขอและเอ

กสารพร้อมแจ้

งเป็นหนังสือ
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ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้น

ตอนการบริการ

ระยะเวลาใ

ห้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที

่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ถึงเหตุแห่งก

ารคืนด้วยและ

แจ้งสิทธิในก

ารอุทธรณ์

(อุทธรณ์ตามพ

.ร.บ.

วิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกคร

องพ.ศ. 2539))

3) การพิจารณา เจ้าหน้าท่ีตรวจด้า

นสุขลักษณะ

กรณีถูกต้องตามหลั

กเกณฑ์ด้านสุขลักษ

ณะเสนอพิจารณาออกใบ

อนุญาต

กรณีไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขล

ักษณะแนะนำให้ปรั

บปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ

20 วัน - (1.

หน่วยงานรับผ

ิดชอบคือกองค

ลังเทศบาลตำ

บลบ้านผืออ

ำเภอหนองเรือ

จังหวัดขอนแก่น

2.

กฎหมายกำหน

ดภายใน

30

วันนับแต่วั

นท่ีเอกสารถู

กต้องและครบถ

้วน

(ตามพ.ร.บ.

การสาธารณสุข

พ.ศ. 2535 มาตรา

56 และพ.ร.บ.
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ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้น

ตอนการบริการ

ระยะเวลาใ

ห้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที

่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

วิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกคร

อง (ฉบับท่ี 2)

พ.ศ. 2557)

)

4) - การแจ้งคำสั่งออกใ

บอนุญาต/คำสั่งไม่อนุญาต

     1. กรณีอนุญาต

มีหนังสือแจ้งการอน

ุญาตแก่ผู้ขออนุญ

าตทราบเพื่อมารับใบ

อนุญาตภายในระยะเวลา

ท่ีท้องถ่ินกำหนด

หากพ้นกำหนดถือว่

าไม่ประสงค์จะรับใบอ

นุญาตเว้นแต่จะมีเห

ตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร

    2. กรณีไม่อนุญาต

แจ้งคำสั่งไม่ออกใ

บอนุญาตใบอนุญาตปร

ะกอบกิจการรับทำกา

รเก็บและขนสิ่งปฏิก

ูลแก่ผู้ขออนุญาต

ทราบพร้อมแจ้งสิทธิ

ในการอุทธรณ์

8 วัน - (1.

หน่วยงานรับผ

ิดชอบคือกองค

ลังเทศบาลตำ

บลบ้านผืออ

ำเภอหนองเรือ

จังหวัดขอนแก่น

2.

ในกรณีท่ีเจ

้าพนักงานท้

องถ่ินไม่อาจ

ออกใบอนุญาต

หรือยังไม่อา

จมีคำสั่งไ

ม่อนุญาตได้

ภายใน 30

วันนับแต่วั

นท่ีเอกสารถู

กต้องและครบถ

้วนให้แจ้งกา

รขยายเวลาให้ผ

ู้ขออนุญาตท

ราบทุก 7
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ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้น

ตอนการบริการ

ระยะเวลาใ

ห้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที

่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

วันจนกว่าจะพ

ิจารณาแล้วเส

ร็จพร้อมสำเ

นาแจ้งสำนัก

ก.พ.ร. ทราบ)

5)

- ชำระค่าธรรมเนียม

(กรณีมีคำสั่งอนุญาต)

แจ้งให้ผู้ขออนุญา

ตมาชำระค่าธรรมเนีย

มตามอัตราและระยะเวลา

ท่ีท้องถ่ินกำหนด

1 วัน - (1.

หน่วยงานรับผ

ิดชอบคือกองค

ลังเทศบาลตำ

บลบ้านผืออ

ำเภอหนองเรือ

จังหวัดขอนแก่น

2.

กรณีไม่ชำระ

ตามระยะเวลาที

่กำหนดจะต้

องเสียค่าปรั

บเพิ่มข้ึนอ

ีกร้อยละ 20

ของจำนวนเงิน

ท่ีค้างชำระ)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน

14. งานบริการน้ีผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดข้ันตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร หน่วยงานภาคร จำนวนเอกส จำนวนเอกสาร หน่วยน หมายเหตุ
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ยืนยันตัวตน ัฐผู้ออกเอกสาร าร
ฉบับจริง

สำเนา ับเอกส
าร

1)
บัตรประจำต

ัวประชาชน

- 0 1 ฉบับ -

2)
สำเนาทะเบีย

นบ้าน

- 0 1 ฉบับ -

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

1)

สำเนาใบอนุ

ญาตตามกฎหมา

ยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลั

กฐานอ่ืนๆตาม

ท่ีราชการส่ว

นท้องถ่ินกำหนด)

2)

เอกสารหรือหล

ักฐานแสดงสถ

านท่ีรับก

ำจัดสิ่งป

ฏิกูลท่ีได

้รับใบอนุญ

าตและมีการด

ำเนินกิจกา

รท่ีถูกต้อง

ตามหลักสุขา

ภิบาลโดยมีห

ลักฐานสัญญ

าว่าจ้างระหว

่างผู้ขนกั

บผู้กำจัด

สิ่งปฏิกูล

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลั

กฐานอ่ืนๆตาม

ท่ีราชการส่ว

นท้องถ่ินกำหนด)

3) แผนการดำเนิ - 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลั
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ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

นงานในการเก็

บขนสิ่งปฏิ

กูลท่ีแสดงร

ายละเอียดขั

้นตอนการดำ

เนินงานความพ

ร้อมด้านกำ

ลังคนงบประม

าณวัสดุอุป

กรณ์และวิธี

การบริหารจัด

การ

กฐานอ่ืนๆตาม

ท่ีราชการส่ว

นท้องถ่ินกำหนด)

4)

เอกสารแสดงให

้เห็นว่าผู้

ขับข่ีและผ

ู้ปฏิบัติง

านประจำยาน

พาหนะผ่านกา

รฝึกอบรมด้า

นการจัดการส

ิ่งปฏิกูล

(ตามหลักเกณ

ฑ์ท่ีท้องถ

ิ่นกำหนด)

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลั

กฐานอ่ืนๆตาม

ท่ีราชการส่ว

นท้องถ่ินกำหนด)

5) ใบรับรองแพทย

์หรือเอกสารแ

สดงการตรวจสุ

ขภาพประจำป

ีของผู้ปฏิ

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและหลั

กฐานอ่ืนๆตาม

ท่ีราชการส่ว

นท้องถ่ินกำหนด)
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ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

บัติงานในกา

รเก็บขนสิ่งปฏิกูล

16. ค่าธรรมเนียม

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทำการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี

ค่าธรรมเนียม4,000 บาท

หมายเหตุ ((ระบุตามข้อกำหนดของท้องถ่ิน))

17. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบ้านผือ 7/5  หมู่ท่ี 4

ตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น 40240  โทร.043-295900  ต่อ 13

หมายเหตุ(สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ)

2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

1) แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถ่ิน)

19. หมายเหตุ

-


