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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรกำจัดสิง่ ปฏิกูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตามหลักการปฏิบัตินนั้ สถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใดให้
ยื่นคาขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน กองสาธารณสุข เทศบาลตาบลก้านเหลือง
รับผิดชอบในการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ
1. นายกฤตภาส เกษทองมา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ รักษาการผู้อานวยการกองสาธารณสุข
2. นางสาววราพร พิศชวนชม ตาแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ
2) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๓๐
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิง่ ปฏิกูลโดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการจะต้องยืน่ ขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนบั แต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวัน
ใบอนุญาตสิน้ สุดแล้วต้องดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
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ทั้งนี้หากมายืน่ ขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้น
อีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินทีค่ ้างชาระและกรณีทผี่ ู้ประกอบการค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นนั้ หยุดดาเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2.เงื่อนไขในการยืน่ คาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยืน่ เอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัตขิ องผู้ประกอบกิจการด้านสุขลักษณะการกาจัดสิ่งปฏิกูลและด้านคุณสมบัติของผูป้ ฏิบัตงิ านถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้
ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
เรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยืน่ คาขอต่ออายุ 15 นาที
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทา
การกาจัดสิ่งปฏิกูลพร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกาหนด
2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ 1 ชัว่ โมง
คาขอและความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่
แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไข/เพิ่มเติม
เพื่อดาเนินการหากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดทา
บันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยนื่ คาขอลงนามไว้ใน
บันทึกนัน้ ด้วย
3) การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะแนะนาให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

กอง
สาธารณสุข
ผช.จพง.
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุข/
ผช.จพง.
สาธารณสุขฯ

(1. ระยะเวลาให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่รบั ผิดชอบให้
ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น)

(1. ระยะเวลาให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่รบั ผิดชอบให้
ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น
2. หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ไม่แก้ไขคาขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ตามที่กาหนดในแบบบันทึก
ความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคาขอและเอกสารพร้อม
แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 2539))
กอง
(1. ระยะเวลาให้บริการส่วน
สาธารณสุข/ งาน/หน่วยงานที่รบั ผิดชอบให้
จพง.
ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น
สาธารณสุขฯ 2. กฎหมายกาหนดภายใน 30
วันนับแต่วันที่เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน (ตามพ.ร.บ.
การสาธารณสุขพ.ศ. 2535
มาตรา 56 และพ.ร.บ. วิธี
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

4) -

การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่ง 8 วัน
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่ท้องถิน่ กาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตกิจการรับทาการกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์

5) -

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่ง
อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท่ ้องถิ่นกาหนด

หมำยเหตุ

ปฏิบัติราชการทางปกครอง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557)
กอง
(1. ระยะเวลาให้บริการส่วน
สาธารณสุข/ งาน/หน่วยงานที่รบั ผิดชอบให้
ผช.จพง.
ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น
สาธารณสุขฯ 2. ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่
อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วนให้ขยายเวลาออกไป
ได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆละไม่เกิน
15 วันและแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่
พิจารณาแล้วเสร็จทั้งนี้หาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
ยังไม่แล้วเสร็จให้แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึง
เหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสาเนาแจ้งก.พ.ร. ทราบ)
งานจัดเก็บ (1. ระยะเวลาให้บริการส่วน
และพัฒนา งาน/หน่วยงานที่รบั ผิดชอบให้
รายได้/กอง ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น
คลัง
2. กรณีไม่ชาระตามระยะเวลา
ที่กาหนดจะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของ
จานวนเงินที่คา้ งชาระ)

1 วัน

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่

1)
2)

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน

บัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ออกเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

-

1
1

0
0

หน่วยนับ
เอกสำร

ฉบับ
ฉบับ

หมำยเหตุ

-
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

1)

สาเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารหรือใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เอกสารหรือหลักฐานแสดง
สถานที่กาจัดสิ่งปฏิกูลที่
ได้รับใบอนุญาตและมีการ
ดาเนินกิจการที่ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล
แผนการดาเนินงานในการ
กาจัดสิ่งปฏิกูลที่แสดง
รายละเอียดขั้นตอนการ
ดาเนินงานความพร้อมด้าน
กาลังคนงบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการบริหาร
จัดการ
เอกสารแสดงให้เห็นว่า
ผู้ปฏิบัตงิ านที่ทาหน้าที่กาจัด
สิ่งปฏิกูลผ่านการฝึกอบรม
ด้านสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยจากการทางาน
(ตามหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่น
กาหนด)
ใบรับรองแพทย์หรือเอกสาร
แสดงการตรวจสุขภาพ
ประจาปีของผู้ปฏิบัติงานใน
การกาจัดสิ่งปฏิกูล

2)

3)

4)

5)

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆตามที่
ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนด)

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆตามที่
ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนด)

-

1

0

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆตามที่
ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนด)

หมำยเหตุ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆตามที่
ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆตามที่
ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนด)

16. ค่ำธรรมเนียม
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตรับทำกำรกำจัดสิ่งปฏิกลู ฉบับละไม่เกิน 5,000 บำทต่อปี
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
หมายเหตุ ( ระบุส่วนงานหน่วยงานที่รบั ผิดชอบช่องทางการร้องเรียน)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบาลตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๓๐ โทรศัพท์ 0-4321-0750
(www.tessabankanluang.go.th)
หมายเหตุ-
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3)

ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัด สานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร / แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
19. หมำยเหตุ
การแจ้งผลการพิจารณา
19.1 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสัง่ ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วนให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆละไม่เกิน 15 วันและให้แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่
พิจารณาแล้วเสร็จ
19.2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึง
เหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมสาเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

02/09/2558
คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทา /
แก้ไข (User)
เทศบาลตาบลก้านเหลือง อาเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น สถ.มท.
-

