คู่มือสาหรับประชาชน : การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ. 2553
หน่วยงานที่ให้บริการ :เทศบาลตาบลบัวสว่าง * อาเภอพรรณนานิคมจังหวัดสกลนครกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์และวิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลโดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่
กฏหมายกาหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม /กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้ายยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะ
ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุมกากับการขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่ง
ปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น )
(3) ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้
ในข้อกาหนดของท้องถิ่น
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสานักงานเทศบาลตาบลบัวสว่าง
ตาบลสว่างอาเภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนคร 47130 เบอร์
โทรศัพท์ 042-973016/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด ) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :30 วัน
ลาดับ
1)

2)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทา
การเก็บและขนสิ่งปฏิกูลพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาการให้บริการส่วนงาน /หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของพื้นที่ ))
การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันทีกรณีไม่ถูกต้อง /ครบถ้วนเจ้าหน้าที่
แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการหากไม่
สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดทาบันทีกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กาหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น
ด้วย
(หมายเหตุ: (1.ระยะเวลาการให้บริการส่วนงาน /หน่วยงานที่

ระยะเวลา
15 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

1 ชั่วโมง

-

ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะกรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาตกรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะนาให้ปรัลปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาการให้บริการส่วนงาน /หน่วยงานที่

20 วัน

-

การพิจารณา
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาตมีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนดหากพ้น
กาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อ
แก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตแจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาการให้บริการส่วนงาน /หน่วยงานที่

8 วัน

-

การพิจารณา
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาตแจ้งให้ผู้ขออนุญาตมา
ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด )
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาการให้บริการส่วนงาน /หน่วยงานที่

1 วัน

-

รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของพื้นที่
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคาขอหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วนตามที่กาหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอและส่งเอกสารพร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึง
เหตุแห่งการคืนด้วยและแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ .ศ. 2539)))
3)

รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของพื้นที่
2. กฏหมายกาหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน (ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุขพ .ศ. 2535 มาตรา
56 ปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557))))
4)

รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของพื้นที่
2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณแล้วเสร็จพร้อมสาเนาแจ้งสานัก
ก.พ.ร. ทราบ))
5)

รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของพื้นที่
2. กรณีไม่ชาระตามระยะเวลาที่กาหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้น
อีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ ))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ2)
สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ3)
สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ฉบับจริง1ฉบับ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

ลาดับ

4)

5)

6)

7)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนด )
เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกาจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้รับ
ใบอนุญาตและมีการดาเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
โดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้กาจัดสิ่งปฏิกูล
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนด )
แผนการดาเนินงานในการเก็บชนสิ่งปฏิกูลที่แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการดาเนินงานความพร้อมด้านกาลังคนงบประมาณวัสดุ
อุปกณ์และวิธีการบริหารจัดการ
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนด )
เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะ
ผ่านการฝึกอบรมอ้านการจัดการสิ่งปฏิกูล (ตามหลักเกณฑ์ที่
ท้องถิ่นกาหนด)
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนด )
ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจาปีของ
ผู้ปฏิบัติงานในการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนด )

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
รับทาการเก็บขนส่งปฏิกูลและมูลฝอย
(หมายเหตุ: -)
2)

รับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสานักงานเทศบาลตาบลบัวสว่างอาเภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนคร 47130 เบอร์
โทร.042-973016
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม . 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
แบบคาขอรับใบอนุญาตการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน:การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ. 2553
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :เทศบาลตาบลบัวสว่าง * อาเภอพรรณนานิคมจังหวัดสกลนครกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเทศบาลตาบลบัวสว่าง * อาเภอพรรณนานิคมจังหวัดสกลนคร
ประเภทของงานบริการ :กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1)พ.ร.บ.การสาธารณสุขพ .ศ.๒๕๓๕
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา :พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน :
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:[สาเนาคู่มือประชาชน] การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ. 2553 สานักงานเทศบาลตาบลบัว
สว่างตาบลสว่างอาเภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนคร 47130 เบอร์โทรศัพท์ 042-973016 28/10/2558 16:13
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
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