คู่มือสาหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล
หน่วยงานที่ให้บริการ :องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลางอาเภอปัวจังหวัดน่านกระทรวงสาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลโดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของ
ท้องถิ่นณสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลางอาเภอปัวจังหวัดน่าน
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านสุขลักษณะการกาจัดสิ่งปฏิกูลและด้านคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนด
ของท้องถิ่น)
(3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการ
พิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ วันหยุดที่ทางราชการกาหนด ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ในเขตท้องถิ่นใดให้ยื่นคาขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น (ระบุกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่
รับผิดชอบในการให้บริการในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
หมายเหตุ: หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
อาเภอปัว จังหวัดน่าน
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :30 วัน
ลาดับ
1)

2)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
หมายเหตุ: หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล
ป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน
การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
ทันทีกรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการหากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

ระยะเวลา
30 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน

2 ชั่วโมง

องค์การบริหารส่วนตาบล
ป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน

ลาดับ

3)

4)

5)

ขั้นตอน
หมายเหตุ:
1.หน่วยงานที่รับผิดชอบ)สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
อาเภอปัวจังหวัดน่าน
2. หากผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขคาขอหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามที่
กาหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอและเอกสารพร้อมแจ้ง
เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วยและแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ อุทธรณ์ตามพ.ร.บ.
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะกรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
เสนอพิจารณาออกใบอนุญาตกรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะนา
ให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
หมายเหตุ:
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
อาเภอปัวจังหวัดน่าน
2. กฎหมายกาหนดภายใน30 วันนับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน
ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
-การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนดหากพ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่
จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
หมายเหตุ: 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบสานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลป่า
กลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน
2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่
อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้แจ้งการขยาย
เวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมสาเนาแจ้ง
สานักก.พ.ร. ทราบ
-ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หมายเหตุ: 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
อาเภอปัว จังหวัดน่าน
2. กรณีไม่ชาระตามระยะเวลาที่กาหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
ของจานวนเงินที่ค้างชาระ

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

18 วัน

องค์การบริหารส่วนตาบล
ป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน

10 วัน

องค์การบริหารส่วนตาบล
ป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน

2 วัน

องค์การบริหารส่วนตาบล
ป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริง 1 ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองเอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที)่
2)
สาเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริง 1 ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองเอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที)่
3)
สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ฉบับจริง 1 ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนด)
4)
เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่กาจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้รับใบอนุญาตและมีการดาเนิน
กิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ฉบับจริง 1 ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนด)
5)
แผนการดาเนินงานในการกาจัดสิ่งปฏิกูลที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงานความ
พร้อมด้านกาลังคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และวิธีการบริหารจัดการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนด)
6)
เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ทาหน้าที่กาจัดสิ่งปฏิกูลผ่านการฝึกอบรมด้าน
สุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทางาน (ตามหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นกาหนด)
ฉบับจริง 0 ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนด)
7)
ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจาปีของผู้ปฏิบัติงานในการกาจัด
สิ่งปฏิกูล ฉบับจริง 1 ฉบับ สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนด)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลางเรื่องการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ
2553
หมายเหตุ: ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
.ศ.

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลางอาเภอปัวจังหวัดน่าน
หมายเหตุ: โทร.054-792443 เว็ปไซด์ www.paklang.go.th
2)
ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม.
10300

ลาดับ
3)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
หมายเหตุ: สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลองเกลืออาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น))
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
2)พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

