ิ
คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร ับทําการเก็บและขนสงปฏิ
กล
ู
หน่วยงานทีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย

หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วธิ ก
ี าร
ผู ้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิงปฏิกล
ู โดยทําเป็ นธุรกิจหรือได ้รับ ประโยชน์ตอบแทน
ด ้วยการคิดค่าบริการจะต ้องยืนขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ ้าพนั กงานท ้องถินหรือเจ ้าหน ้าทีทีรับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อน
ใบอนุญาตสินอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วน
ั ทีออกใบอนุญาต) เมือได ้ยืนคําขอพร ้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล ้วให ้ประกอบ
กิจการต่อไปได ้จนกว่าเจ ้าพนักงานท ้องถินจะมีคําสังไม่ตอ
่ อายุใบอนุญาตและหากผู ้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได ้มายืนคําขอต่อ
อายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสินสุดแล ้วต ้องดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็ นผู ้ขออนุญาตรายใหม่
ทังนีหากมายืนขอต่ออายุใบอนุญาตแล ้วแต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาทีกําหนดจะต ้องเสียค่าปรับเพิมขึนอีก
ร ้อยละ 20 ของจํ านวนเงินทีค ้างชําระและกรณีทผู
ี ้ประกอบการค ้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครังเจ ้าพนักงาน
ท ้องถินมีอํานาจสังให ้ผู ้นันหยุดดําเนินการไว ้ได ้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน
2. เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว ้ในข ้อกําหนดของท ้องถิน)
(1) ผู ้ประกอบการต ้องยืนเอกสารทีถูกต ้องและครบถ ้วน
(2) หลักเกณฑ์ด ้านคุณสมบัตข
ิ องผู ้ประกอบกิจการด ้านยานพาหนะขนสิงปฏิกล
ู ด ้านผู ้ขับขีและผู ้ปฏิบต
ั งิ านประจํ า
ยานพาหนะด ้านสุขลักษณะวิธก
ี ารเก็บขนสิงปฏิกล
ู ถูกต ้องตามหลักเกณฑ์และมีวธิ ก
ี ารควบคุมกํากับการขนส่งเพือป้ องกันการ
ลักลอบทิงสิงปฏิกล
ู ให ้ถูกต ้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข ้อกําหนดท ้องถิน)
(3) ......ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์วธิ ก
ี ารและเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีราชการส่วนท ้องถิน
กําหนดไว ้ในข ้อกําหนดของท ้องถิน....
หมายเหตุ: ขันตอนการดําเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริมนับระยะเวลาตังแต่เจ ้าหน ้าทีได ้รับเอกสารครบถ ้วนตามทีระบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชาชนเรียบร ้อยแล ้วและแจ ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วน
ั พิจารณาแล ้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิกอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา/
ติดต่อด ้วยตนเองณหน่วยงาน
หมายเหตุ: 1. อปท. สามารถเปลียนแปลงข ้อมูลได ้ตามหน ้าที
รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาทีท ้องถินเปิ ดให ้บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวันจันทร์ถงึ วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :30 วัน
ลําด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
ผู ้ขอรับใบอนุญาตยืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ทําการเก็บและขนสิงปฏิกล
ู พร ้อมหลักฐานทีท ้องถินกําหนด
หมายเหตุ: 1. ระยะเวลาให ้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที

รับผิดชอบให ้ระบุไปตามบริบทของท ้องถิน

การตรวจสอบเอกสาร
เจ ้าหน ้าทีตรวจสอบความถูกต ้องของคําขอและความครบถ ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถก
ู ต ้อง/ครบถ ้วนเจาหน ้าทีแจ ้งต่อผู ้ยืนคําขอให ้แก ้ไข/
เพิมเติมเพือดําเนินการหากไม่สามารถดําเนินการได ้ในขณะนั น
ให ้จัดทําบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน

ระยะเวลา
15 นาที

1 ชัวโมง

ส่วนทีร ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดจิก
อําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดจิก
อําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา

ลําด ับ

3)

4)

5)

ขนตอน
ั
ยืนเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนดโดยให ้เจ ้าหน ้าทีและผู ้ยืน
คําขอลงนามไว ้ในบันทึกนันด ้วย

ระยะเวลา

ส่วนทีร ับผิดชอบ

การพจ
ิ ารณา
เจ ้าหน ้าทีตรวจด ้านสุขลักษณะ
กรณีถก
ู ต ้องตามหลักเกณฑ์ด ้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไม่ถก
ู ต ้องตามหลักเกณฑ์ด ้านสุขลักษณะแนะนํ าให ้ปรับปรุง
แก ้ไขด ้านสุขลักษณะ

20 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดจิก
อําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา

- การแจ ้งคําสังออกใบอนุญาต/คําสังไม่อนุญาตให ้ต่ออายุ
ใบอนุญาต
4.1 กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ ้งการอนุญาตแก่ผู ้ขออนุญาตทราบเพือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท ้องถินกําหนดหากพ ้นกําหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว ้นแต่จะมีเหตุหรือข ้อแก ้ตัวอัน
สมควร
4.2 กรณีไม่อนุญาตให ้ต่ออายุใบอนุญาต
แจ ้งคําสังไม่อนุญาตให ้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา
การเก็บและขนสิงปฏิกล
ู แก่ผู ้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบพร ้อม
แจ ้งสิทธิในการอุทธรณ์

8 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดจิก
อําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา

- ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมค
ี าํ สังอนุ ญาตต่ออายุใบอนุญาต)
แจ ้งให ้ผู ้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ทีท ้องถินกําหนด
หมายเหตุ: 1. ระยะเวลาให ้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที

1 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดจิก
อําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ: 1. ระยะเวลาให ้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให ้ระบุไปตามบริบทของท ้องถิน
2. หากผู ้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก ้ไขคําขอหรือไม่
ส่งเอกสารเพิมเติมให ้ครบถ ้วนตามทีกําหนดในแบบบันทึกความ
บกพร่องให ้เจ ้าหน ้าทีส่งคืนคําขอและเอกสารพร ้อมแจ ้งเป็ น
ิ ธิในการอุทธรณ์
หนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด ้วยและแจ ้งสท
(อุทธรณ์ตามพ.ร.บ. วิธป
ี ฏิบต
ั ริ าชการทางปกครองพ.ศ. 2539)

หมายเหตุ: 1. ระยะเวลาให ้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให ้ระบุไปตามบริบทของท ้องถิน
2. กฎหมายกําหนดภายใน 30 วันนับแต่วน
ั ทีเอกสาร
ถูกต ้องและครบถ ้วน (ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535
มาตรา 56 และพ.ร.บ. วิธป
ี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง (ฉบับที 2)
พ.ศ. 2557)

หมายเหตุ: 1. ระยะเวลาให ้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให ้ระบุไปตามบริบทของท ้องถิน
2. ในกรณีทเจ
ี ้าพนักงานท ้องถินไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสังไม่อนุญาตได ้ภายใน 30 วันนับ
แต่วน
ั ทีเอกสารถูกต ้องและครบถ ้วนให ้ขยายเวลาออกไปได ้อีก
ไม่เกิน 2 ครังๆละไม่เกิน 15 วันและแจ ้งให ้ผู ้ยืนคําขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วน
ั ทีพิจารณาแล ้วเสร็จทังนีหากเจ ้าพนักงาน
ท ้องถินพิจารณายังไม่แล ้วเสร็จให ้แจ ้งเป็ นหนังสือให ้ผู ้ยืนคําขอ
ทราบถึงเหตุแห่งความล่าช ้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล ้ว
เสร็จพร ้อมสําเนาแจ ้งก.พ.ร. ทราบ

รับผิดชอบให ้ระบุไปตามบริบทของท ้องถิน
2. กรณีไม่ชาํ ระตามระยะเวลาทีกําหนดจะต ้องเสีย
ค่าปรับเพิมขึนอีกร ้อยละ 20 ของจํานวนเงินทีค ้างชําระ))

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง
0
ฉบับ
สําเนา
1
ฉบับ
หมายเหตุ2)
สําเนาทะเบียนบ้าน
ฉบ ับจริง
0
ฉบับ
สําเนา
1
ฉบับ
หมายเหตุ3)
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืนทีเกียวข้อง
ฉบ ับจริง
0
ฉบับ
สําเนา
1
ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืนๆตามทีราชการส่วนท ้องถินกําหนด)
ิ
4)
เอกสารหรือหล ักฐานแสดงสถานทีร ับกําจ ัดสงปฏิ
กูลทีได้ร ับ
ใบอนุญาตและมีการดําเนินกิจการทีถูกต้องตามหล ักสุขาภิบาล
ั
ิ
โดยมีหล ักฐานสญญาว่
าจ้างระหว่างผูข
้ นก ับผูก
้ ําจ ัดสงปฏิ
กล
ู
ฉบ ับจริง
0
ฉบับ
สําเนา
1
ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืนๆตามทีราชการส่วนท ้องถินกําหนด)
5)
แผนการดําเนินงานในการเก็บขนสิงปฏิกูลทีแสดงรายละเอียด
ขนตอนการดํ
ั
าเนินงานความพร้อมด้านกําล ังคนงบประมาณว ัสดุ
อุปกรณ์และวิธก
ี ารบริหารจ ัดการ
ฉบ ับจริง
0
ฉบับ
สําเนา
1
ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืนๆตามทีราชการส่วนท ้องถินกําหนด)
6)
เอกสารแสดงให้เห็ นว่าผูข
้ ับขีและผูป
้ ฏิบ ัตงิ านประจํายานพาหนะ
ผ่านการฝึ กอบรมด้านการจ ัดการสิงปฏิกล
ู (ตามหล ักเกณฑ์ท ี
ท้องถินกําหนด)
ฉบ ับจริง
0
ฉบับ
สําเนา
1
ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืนๆตามทีราชการส่วนท ้องถินกําหนด)
7)
ใบร ับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจําปี ของ
ผูป
้ ฏิบ ัตงิ านในการเก็บขนสิงปฏิกูล
ฉบ ับจริง
1
ฉบับ
สําเนา
0
ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืนๆตามทีราชการส่วนท ้องถินกําหนด)
ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
อต
ั ราค่า ธรรมเนีย มต่อ อายุ ใ บอนุ ญ าตร บ
ั ทํ า การเก็ บ และขนสิง
ปฏิกล
ู ฉบ ับละไม่เกน
ิ 5,000 บาทต่อปี
หมายเหตุ: (ระบุตามข ้อกําหนดของท ้องถิน)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม ตามข ้อกําหนดของ

ท ้องถิน

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิกอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุ: (ถ ้าการให ้บริการไม่เป็ นไปตามข ้อตกลงทีระบุไว ้ข ้างต ้นสามารถติดต่อเพือร ้องเรียนได ้ที
กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิกโทรศัพท์ : 0-4433-5245 ต่อ 6
หรือเว็บไซต์ : http://www.kudjiklocal.go.th

ลําด ับ
2)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
ศูนย์บริการประชาชนสํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ: เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
ิ กทม. 10300
เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต

แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ
ชือแบบฟอร์ม
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์มเป็ นไปตามข ้อกําหนดของท ้องถิน)
หมายเหตุ
การแจ ้งผลการพิจารณา

19.1ในกรณีทเจ
ี ้าพนักงานท ้องถินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสังไม่อนุญาตได ้ภายใน 30 วันนับแต่วน
ั ทีเอกสาร
ถูกต ้องและครบถ ้วนให ้ขยายเวลาออกไปได ้อีกไม่เกิน 2 ครังๆละไม่เกิน 15 วันและให ้แจ ้งต่อผู ้ยืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่
วันทีพิจารณาแล ้วเสร็จ
19.2 ในกรณีทเจ
ี ้าพนักงานท ้องถินพิจารณายังไม่แล ้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข ้อ 19.1 ให ้แจ ้งเป็ นหนังสือให ้ผู ้ยืนคําขอทราบ
ถึงเหตุแห่งความล่าช ้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล ้วเสร็จพร ้อมสําเนาแจ ้งก.พ.ร. ทราบทุกครัง

ข้อมูลสําหร ับเจ้าหน้าที

ชือกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุ ญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิงปฏิกล
ู
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีให ้บริการในส่วนภูมภ
ิ าคและส่วนท ้องถิน (กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วย
เดียว)
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุ ญาต หรือทีเกียวข้อง:

1)พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และทีแก ้ไขเพิมเติมพ.ศ. 2550
ระด ับผลกระทบ:บริการทัวไป
พืนทีให้บริการ:ท ้องถิน
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัตก
ิ ารสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 30.0

เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สําหรั บประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

