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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ชือ่ กระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิกลู
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิกลู
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0 7531 8790
1/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลีย่ นแปลงข้อมูลได้ตามหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาทีท่ อ้ งถิ่นเปิ ดให้บริการ)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผูใ้ ดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิกลู โดยทาเป็ นธุรกิจหรือได้รบั ประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท่ีรบั ผิดชอบ ภายใน
..ระบุ..... วัน ก่อนใบอนุญาตสิน้ อายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ย่ืนคาขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคาสั่งไม่ตอ่ อายุใบอนุญาต และหากผูข้ อต่อ
อายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิน้ สุดแล้ว ต้องดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือน
เป็ นผูข้ ออนุญาตรายใหม่
ทัง้ นีห้ ากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนด จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึน้ อีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่คา้ งชาระ และกรณีท่ีผปู้ ระกอบการค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2
ครัง้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผนู้ นั้ หยุดดาเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผูป้ ระกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถกู ต้องและครบถ้วน
(2) หลักเกณฑ์ดา้ นคุณสมบัตขิ องผูป้ ระกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกลู ด้านผูข้ บั ขี่และผูป้ ฏิบตั งิ านประจา
ยานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกลู ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมีวิธีการควบคุมกากับการขนส่งเพื่อ
ป้องกันการลักลอบทิง้ สิ่งปฏิกลู ให้ถกู ต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดท้องถิ่น)
(3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขัน้ ตอนการดาเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แต่เจ้าหน้าที่ได้รบั เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คูม่ ือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้วเสร็จ

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

1)

ประเภท
ขั้นตอน
การ
ตรวจสอบ
เอกสาร

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร
ผูข้ อรับใบอนุญาตยื่นคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ
และขนสิ่งปฏิกลู พร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกาหนด

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
ระยะเวลำ หน่วยงำน
ให้บริกำร
ที่
รับผิดชอบ
15 นาที
(1. ระยะเวลาให้บริการ
ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ระบุไป
ตามบริบทของท้องถิ่น)
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ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร

ส่วนงำน /
ระยะเวลำ หน่วยงำน
ให้บริกำร
ที่
รับผิดชอบ

การ
ตรวจสอบ
เอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคา
ขอ และความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้อง/ครบถ้วน เจาหน้าที่
แจ้งต่อผูย้ ่ืนคาขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้
ในขณะนัน้ ให้จดั ทาบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผูย้ ่ืนคาขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนัน้ ด้วย

1 ชั่วโมง

-

(1. ระยะเวลาให้บริการ
ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ระบุไป
ตามบริบทของท้องถิ่น
2. หากผูข้ อต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่แก้ไขคา
ขอหรือไม่สง่ เอกสาร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ตามที่กาหนดในแบบ
บันทึกความบกพร่องให้
เจ้าหน้าที่สง่ คืนคาขอ
และเอกสาร พร้อมแจ้ง
เป็ นหนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วย และแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์
(อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539))

การ

เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ

20 วัน

-

(1. ระยะเวลาให้บริการ

2)

3)

หมำยเหตุ
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ประเภท
ขั้นตอน

ที่

หมำยเหตุ

พิจารณา

กรณีถกู ต้องตามหลักเกณฑ์ดา้ น
สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้องตามหลักเกณฑ์ดา้ น
สุขลักษณะ แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ

-

การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่
อนุญาตให้ตอ่ อายุใบอนุญาต
4.1 กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผขู้ อ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ทอ้ งถิ่นกาหนด หากพ้นกาหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะ
มีเหตุหรือข้อแก้ตวั อันสมควร
4.2 กรณีไม่อนุญาตให้ตอ่ อายุใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ตอ่ อายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ
และขนสิ่งปฏิกลู แก่ผขู้ อต่ออายุใบอนุญาต
ทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์

8 วัน

-

ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. กฎหมายกาหนด
ภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน
(ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557))
(1. ระยะเวลาให้บริการ
ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
คาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน ให้
แจ้งการขยายเวลาให้ผขู้ อ
อนุญาตทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง
สานัก ก.พ.ร. ทราบ)

-

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาต

1 วัน

-

(1. ระยะเวลาให้บริการ

4)

5)

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร

ส่วนงำน /
ระยะเวลำ หน่วยงำน
ให้บริกำร
ที่
รับผิดชอบ
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ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร

ส่วนงำน /
ระยะเวลำ หน่วยงำน
ให้บริกำร
ที่
รับผิดชอบ

ต่ออายุใบอนุญาต)
แจ้งให้ผขู้ ออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่
ท้องถิ่นกาหนด

หมำยเหตุ

ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ระบุไป
ตามบริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชาระตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึน้ อีกร้อยละ 20
ของจานวนเงินที่คา้ ง
ชาระ)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
0
1)
ประชำชน
สำเนำทะเบียน
0
2)
บ้ำน

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยืน่ เพิม่ เติม

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-
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ที่

1)

2)

3)

4)

สำเนำใบอนุญำต
ตำมกฎหมำยอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
0

เอกสำรหรือ
หลักฐำนแสดง
สถำนที่รบั กำจัด
สิ่งปฏิกลู ที่ได้รบั
ใบอนุญำตและมี
กำรดำเนินกิจกำร
ที่ถกู ต้องตำม
หลักสุขำภิบำล
โดยมีหลักฐำน
สัญญำว่ำจ้ำง
ระหว่ำงผูข้ นกับผู้
กำจัดสิ่งปฏิกลู
แผนกำรเนินงำน
ในกำรเก็บขนสิ่ง
ปฏิกลู ที่แสดง
รำยละเอียด
ขัน้ ตอนกำร
ดำเนินงำน ควำม
พร้อมด้ำน
กำลังคน
งบประมำณ วัสดุ
อุปกรณ์ และ
วิธีกำรบริหำร
จัดกำร
เอกสำรแสดงให้

-

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

( เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นกำหนด)
(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นกำหนด)

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นกำหนด)

-

0

1

ฉบับ

(เอกสำรและ
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ที่

5)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสำร
เห็นว่ำผูข้ บั ขี่และ
ผูป้ ฏิบตั งิ ำน
ประจำ
ยำนพำหนะผ่ำน
กำรฝึ กอบรมด้ำน
กำรจัดกำร สิ่ง
ปฏิกลู (ตำม
หลักเกณฑ์ท่ี
ท้องถิ่นกำหนด)
ใบรับรองแพทย์
หรือเอกสำรแสดง
กำรตรวจสุขภำพ
ประจำปี ของ
ผูป้ ฏิบตั งิ ำนใน
กำรเก็บขนสิ่ง
ปฏิกลู

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

-

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นกำหนด)

0

ฉบับ

(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นกำหนด)

16. ค่ำธรรมเนียม
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตรับทำกำรเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล ฉบับละไม่เกิน 5,000 บำทต่อปี
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0 7531
8790 1 www.paknakhon.go.th
หมายเหตุ (ระบุสว่ นงาน หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
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1)

แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็ นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)

19. หมำยเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถำนะ

19/07/2558
รออนุมตั ขิ นั้ ที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
เผยแพร่
โดย

