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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรรั บทำกำรกำจัดสิ่งปฏิกูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลท่าสาปอาเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกลู
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบาลตาบลท่าสาปอาเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ มพ.ศ. 2550
2)

พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกลู เทศบาลตาบลท่าสาป
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการเทศบาลตาบลท่าสาปสานักปลัด/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
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ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกลู โดยทาเป็ นธุรกิจหรื อได้ รับประโยชน์ตอบแทนด้ วย
การคิดค่าบริ การต้ องยื่นขออนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคาขอตาม
แบบฟอร์ มที่กฎหมายกาหนดพร้ อมทังเอกสารประกอบการขออนุ
้
ญาตตามข้ อกาหนดของท้ องถิ่นณกลุม่ /กอง/ฝ่ ายที่
รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดของท้ องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้ องยื่นเอกสารที่ถกู ต้ องและครบถ้ วน
(2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัตขิ องผู้ประกอบกิจการด้ านสุขลักษณะการกาจัดสิ่งปฏิกลู และด้ านคุณสมบัตขิ อง
ผู้ปฏิบตั งิ านถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้ อกาหนดของท้ องถิ่น)
(3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นกาหนดไว้ ในข้ อกาหนดของท้ องถิ่น....
หมายเหตุ: ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการกาจัดสิ่ง
ปฏิกลู พร้ อมหลักฐานที่
ท้ องถิ่นกาหนด

15 นาที

-

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ 1 ชัว่ โมง
ถูกต้ องของคาขอและความ

-

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

หมำยเหตุ

(1. ระยะเวลา
ให้ บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้ องถิ่น)
(ระยะเวลา
ให้ บริการส่วน
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าที่แจ้ งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้ แก้ ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการหากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ ในขณะนันให้
้
จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดโดยให้
เจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
้ วย

การพิจารณา
3)

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสถานที่ด้าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์
ด้ านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต

-

หมำยเหตุ

งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้ องถิ่น
2. หากผู้ขอ
อนุญาตไม่แก้ ไข
คาขอหรื อไม่สง่
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้ วนตามที่
กาหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าที่สง่ คืนคา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วยและ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539))
(1. ระยะเวลา
ให้ บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริบทของ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษณะ

-

4)

การแจ้ งคาสัง่ ออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คาสัง่ ไม่
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาต
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบเพื่อ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้ นกาหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต

-

หมำยเหตุ

ท้ องถิ่น
2. กฎหมาย
กาหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
2)
พ.ศ. 2557)
)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้ องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยัง
ไม่อาจมีคาสัง่ ไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

แจ้ งคาสัง่ ไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการ
กาจัดสิ่งปฏิกลู แก่ผ้ ขู อ
อนุญาตทราบพร้ อมแจ้ ง
สิทธิในการอุทธรณ์

-

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คาสัง่ อนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

-

5)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

หมำยเหตุ

เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วนให้
แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็จ
พร้ อมสาเนาแจ้ ง
สานักก.พ.ร.
ทราบ)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้ องถิ่น
2. กรณีไม่ชาระ
ตามระยะเวลาที่
กาหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ ้นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จานวนเงินที่ค้าง
ชาระ)

6/9

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
0
1)
ประชำชน
สำเนำทะเบียน 0
2)
บ้ ำน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สำเนำ
ใบอนุญำตตำม
กฎหมำยว่ำด้ วย
กำรควบคุม
อำคำรหรื อ
ใบอนุญำตตำม
กฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้ อง
เอกสำรหรื อ
หลักฐำนแสดง
สถำนที่กำจัดสิ่ง
ปฏิกลู ที่ได้ รับ
ใบอนุญำตและมี
กำรดำเนิน
กิจกำรที่ถกู ต้ อง
ตำมหลัก
สุขำภิบำล
แผนกำร
ดำเนินงำนใน

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

( เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้ องถิ่นกำหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้ องถิ่นกำหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
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ที่

4)

5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
กำรกำจัดสิ่ง
ปฏิกลู ที่แสดง
รำยละเอียด
ขันตอนกำร
้
ดำเนินงำนควำม
พร้ อมด้ ำน
กำลังคน
งบประมำณวัสดุ
อุปกรณ์และ
วิธีกำรบริ หำร
จัดกำร
เอกสำรแสดงให้ เห็นว่ำ
ผู้ปฏิบตั งิ ำนที่ทำ
หน้ ำที่กำจัดสิ่ง
ปฏิกลู ผ่ำนกำร
ฝึ กอบรมด้ ำน
สุขอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย
จำกกำรทำงำน
(ตำมหลักเกณฑ์
ที่ท้องถิ่นกำหนด)
ใบรับรองแพทย์ หรื อเอกสำร
แสดงกำรตรวจ
สุขภำพประจำปี
ของผู้ปฏิบตั งิ ำน
ในกำรกำจัดสิ่ง
ปฏิกลู

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้ องถิ่นกำหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้ องถิ่นกำหนด)

1

0

ฉบับ

(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้ องถิ่นกำหนด)
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16. ค่ ำธรรมเนียม
1) อัตรำค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำตรั บทำกำรกำจัดสิ่งปฏิกูลฉบับละไม่ เกิน 5,000 บำทต่ อปี
ค่ ำธรรมเนียม0 บาท
หมำยเหตุ ((ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่ น))

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนเทศบาลตาบลท่าสาปสานักปลัดฝ่ ายอานวยการโทรศัพท์ 073 - 362485
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่ น)

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

29/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
เทศบาลตาบลท่าสาปอาเภอเมือง
ยะลาจังหวัดยะลาสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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