ํ หร ับประชาชน : การกําจ ัดสงปฏิ
ิ
คูม
่ อ
ื สา
กล
ู และมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๘
หน่วยงานทีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยากระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก ้ไขเพิม
+ เติมจนถึง(ฉบับที+ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ความ
ว่าองค์การบริหารส่วนตําบลอาจออกข ้อบัญญัตอ
ิ งค์การบริหารส่วนตําบลเพือ
+ ใช ้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได ้เท่าทีไ+ ม่
ขัดหรืแย ้งแต่กฎหมาย เพือ
+ ปฏิบต
ั ก
ิ ารให ้เป็ นไปตามอํานาจหน ้าทีข
+ ององค์การบริหารส่วนตําบล หรือเมือ
+ มีกฎหมายบัญญัตใิ ห ้
องค์การบริหารส่วนตําบลออกข ้อบัญญัตห
ิ รือให ้มีอํานาจออกข ้อบัญญัต ิ ในการนีจ
7 ะกําหนดค่าธรรมเนียมทีจ
+ ะเรียกเก็บหรือ
กําหนดโทษปรับผู ้ฝ่ าฝื นด ้วยก็ได ้ แต่มใิ ห ้กําหนดโทษปรับเกินหนึง+ พันบาท เว ้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัตไิ ว ้เป็ นอย่างอืน
+
ประกอบพระราชบัญญัตก
ิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๓๒ ความว่าเพือ
+ ประโยชน์ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการที+
ประกาศตามมาตรา ๓๑ ให ้ราชการส่วนท ้องถิน
+ มีอํานาจออกข ้อกําหนดของท ้องถิน
+
โดยมีหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือ
+ นไข ดังนี7

องค์การบริหารส่วนตําบล ประชาสัมพันธ์ กําหนดระยะเวลาการขอใบอนุญาต ขัน
7 ตอน วิธก
ี าร และอัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต
แจ ้งให ้ผู ้ประกอบกิจการกําจัดสิง+ ปฏิกล
ู และมูลฝอยเพือ
+ ยืน
+ คําขอรับใบอนุญาต

(แบบ สม.๑)

ผู ้ประกอบกิจการกําจัดสิง+ ปฏิกล
ู และมูลฝอย ต ้องมารับใบอนุญาต พร ้อมชําระค่าธรรม ภายใน ๓๐ วัน นั บแต่ได ้รับ
หนังสือแจ ้งจากเจ ้าพนักงานท ้องถิน
+
ผู ้ประกอบกิจการกําจัดสิง+ ปฏิกล
ู และมูลฝอย ผู ้ประสงค์ตอ
่ ใบอนุญาตฯ จะต ้องยืน
+ แบบคําขอต่อใบอนุญาตต่อเจ ้า
7
พนักงานท ้องถิน
+ (แบบ สม.๓) ก่อนใบอนุญาตสินอายุ
กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ให ้ยืน
+ ใบแทนใบอนุญาต(แบบ สม.๔) ต่อเจ ้าพนักงานท ้องถิน
+ ภายใน
๑๕ วัน นั บแต่ทราบเหตุ
หากผู ้ประกอบกิจการกําจัดสิง+ ปฏิกล
ู และมูลฝอย ยกเลิกกิจการ ให ้ยืน
+ คําร ้องบอกเลิกกิจการต่อเจ ้าพนั กงานท ้องถิน
+
(แบบ สม.๔)

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
ทีท
+ ําการองค์การบริหารส่วนตําบลจําป่ าหวาย
221 หมูท
่ ี+ 1 ตําบลจําป่ าหวาย
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 5445 3081
/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
+ างราชการกําหนด) ตัง7 แต่เวลา
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
+ ง)

ขนตอน
ั7
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :5 วัน
ลําด ับ
1)

ขนตอน
ั7
-

ระยะเวลา
0 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน

ลําด ับ

ขนตอน
ั7
ผู ้ประกอบกิจการฯ ยืน
+ แบบคําขอรับใบอนุญาต (แบบ สม.๑)
ก่อนดําเนินกิจการ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา

ส่วนทีร ับผิดชอบ
ตําบลจําป่ าหวาย อําเภอ
เมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา

2)

การตรวจสอบเอกสาร
เจ ้าพนักงานท ้องถิน
+ หรือผู ้ได ้รับมอบหมายตรวจสอบ/พิจารณา
ออกใบอนุญาต ภายใน 5 วัน
(หมายเหตุ: -)

5 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตําบลจําป่ าหวาย อําเภอ
เมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู ้ขอรับใบอนุญาตต ้องเสียค่าธรรมเนียมพร ้อมรับใบอนุญาต
(แบบ สม.๒) ภายใน 30 วัน นั บแต่ได ้รับหนังสือแจ ้งอนุญาตจาก
เจ ้าพนักงานท ้องถิน
+
(หมายเหตุ: -)
การขอต่อใบอนุญาต ต ้องยืน
+ คําขอต่อใบอนุญาต (แบบ สม.๓)
7 อายุ
ก่อนใบอนุญาตเดิมสิน
(หมายเหตุ: -)

30 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตําบลจําป่ าหวาย อําเภอ
เมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา

0 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตําบลจําป่ าหวาย อําเภอ
เมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา

การยกเลิกกิจการ ให ้ยืน
+ แบบคําขอยกเลิกกิจการ(แบบ๔)
(หมายเหตุ: -)

0 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตําบลจําป่ าหวาย อําเภอ
เมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา

4)

5)

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน
1)
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ2)
สําเนาทะเบียนบ้าน
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุั
3)
ใบมอบอํานาจให้ผูอ
้ นทํ
ื าการแทน สญญาเช่
า
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าเก็ บ และขนอุจจาระหรือ สิงปฏิกูลคร งั7 หนึง ๆ ลูกบาศก์เมตรแรก
หรือไม่ถงึ ลูกบาศก์เมตรแรก ลูกบาศก์เมตรละ
(หมายเหตุ: -)
2)
ลูกบาศก์เมตรต่อไป ลูกบาศก์เมตรละ
(หมายเหตุ: -)
3)

เศษไม่ ถ ง
ึ ครึงลู ก บาศก์เ มตรหรือ เกิน ครึงลู ก บาศก์เ มตรให้ค ด
ิ
เท่าก ับหนึงลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 250 บาท
ค่าธรรมเนียม 150 บาท
ค่าธรรมเนียม 150 บาท

ลําด ับ
4)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ร ับทําการเก็บขนสิงปฏิกล
ู และขยะมูลฝอย ฉบ ับละ
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

5)

ร ับทําการกําจ ัดสิงปฏิกล
ู และขยะมูลฝอย ฉบ ับละ
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

6)

ั
ให้บริการสุขาชวคราว
ฉบ ับละ
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

7)

ั
ให้บริการตงห้
ั7 องสุขาภิบาลชวคราว
ฉบ ับละ
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
องค์การบริหารส่วนตําบลจําป่ าหวาย โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๔ ๔๕๓-๐๘๑ เว๊ปไซต์ www.Jampawai.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์บริการประชาชน สํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที+ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที+ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ
1)
แบบ สม.1
(หมายเหตุ: -)
2)
แบบ สม.2
(หมายเหตุ: -)
3)
แบบ สม.3
(หมายเหตุ: -)
4)
แบบ สม.4
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ชือแบบฟอร์ม

