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คูมือสําหรับประชาชน : การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
2. หนวยงานเจ-าของกระบวนงาน : กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให-อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข-อง :
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให-บริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายข-อบังคับ/ข-อตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข-อกําหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข-อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น-อยที่สุด 0
10. ชื่ออ-างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและ
ขนมูลฝอยทั่วไป 19/05/2558 11:02
11. ชองทางการให-บริการ
สถานที่ใหบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักงานเทศบาลเมืองแม"ฮ"องสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง
ตําบลจองคํา อําเภอเมือง จังหวัดแม"ฮ"องสอน โทร. 053 613008-10 ต"อ 124/ติดต"อดวยตนเอง ณ
หน"วยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป6ดใหบริการวันจันทร8ถึงวันศุกร8 (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต"เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม"หยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ@ วิธีการ เงื่อนไข(ถ-ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ@วิธีการ
ผูใดประสงคAขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปCนธุรกิจหรือไดรับ
ประโยชนAตอบแทนดวยการคิดคาบริการจะตองยืน่ ขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิน่ หรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ภายใน 30 วันกอนใบอนุญาตสิน้ อายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปEนบั แตวันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะมีคาํ สั่งไมตออายุใบอนุญาตและหากผูขอตอ
อายุใบอนุญาตไมไดมายืน่ คําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิน้ สุดแลวตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปCนผู
ขออนุญาตรายใหม
ทั้งนี้หากมายืน่ ขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดจะตองเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระและกรณีที่ผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
2 ครั้งเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสัง่ ใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว-ในข-อกําหนดของท-องถิ่น)
(1) ผูประกอบกิจการที่ประสงคAขอรับใบอนุญาตตองไมมีประวัติถูกดําเนินคดีดานการจัดการมูลฝอยทีไ่ มถูก
สุขลักษณะ
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(2) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(3) หลักเกณฑAดานคุณสมบัติของผูประกอบกิจการดานยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปดานผูขับขี่และผูปฏิบัตงิ าน
ประจํายานพาหนะดานสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปตองถูกตองตามหลักเกณฑAและมีวิธีการควบคุมกํากับการ
ขนสงเพื่อปJองกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยถูกตองตามหลักเกณฑA (ตามขอกําหนดของทองถิ่น)
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาทีไ่ ดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน/
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอนการ
ระยะเวลา
ที่
หนวยงานที่
หมายเหตุ
ขั้นตอน
บริการ
ให-บริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ ผูขอรับใบอนุญาตยืน่ คําขอตออายุ
15 นาที กอง
เอกสาร
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา
สาธารณสุขฯ
การเก็บและขนมูลฝอยทัว่ ไปพรอม
หลักฐานที่ทองถิ่นกําหนด
1 ชั่วโมง กอง
หากผูขอตออายุใบ
2) การตรวจสอบ เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง
เอกสาร
ของคําขอและความครบถวนของ
สาธารณสุขฯ อนุญาตไมแกไขคําขอ
หรือไมสงเอกสารเพิ่ม
เอกสารหลักฐานทันที กรณีไมถูก
เติมใหครบถวนตามที่
ตอง/ครบถวนเจาหนาที่แจงตอผูยื่น
กําหนดในแบบบันทึก
คําขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพื่อดําเนิน
ความบกพรองใหเจา
การหากไมสามารถดําเนินการไดใน
หนาที่สงคืนคําขอและ
ขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความบก
เอกสารพรอมแจงเปCน
พรองและรายการเอกสารหรือ
หนังสือถึงเหตุแหงการ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะ
คืนดวยและแจงสิทธิใน
เวลาที่กําหนดโดยใหเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนัน้
การอุทธรณA (อุทธรณA
ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ดวย
ราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539
3) การพิจารณา เจาหนาที่ตรวจดานสุขลักษณะกรณี 20 วัน กอง
กฎหมายกําหนดภายใน
ถูกตองตามหลักเกณฑAดาน
สาธารณสุขฯ 30 วันนับแตวันที่
สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
เอกสารถูกตองและครบ
ใบอนุญาตกรณีไมถูกตองตาม
ถวน(ตาม พ.ร.บ. การ
หลักเกณฑAดานสุขลักษณะแนะนํา
สาธารณสุขพ.ศ. 2535
ใหปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ
มาตรา 56 และพ.ร.บ.
วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)
4)
การแจงคําสั่งออกใบ อนุญาต/คําสั่ง
8 วัน
กอง
ในกรณีที่เจาพนักงาน
ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
สาธารณสุขฯ ทองถิ่นไมอาจออก
1. กรณีอนุญาตมีหนังสือแจง
ใบอนุญาตหรือยังไมอาจ
การอนุญาตแกผูขออนุญาตทราบ
มีคําสั่งไมอนุญาตได
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะ
ภายใน 30 วันนับแต
เวลาที่ทองถิ่นกําหนดหากพน
วันที่เอกสารถูกตองและ
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ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให-บริการ

กําหนดถือวาไมประสงคAจะรับ
ใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุหรือขอ
แกตัวอันสมควร
2. กรณีไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตแจงคําสั่งไมอนุญาตให
ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
รับทําการเก็บและขนมูลฝอยทัว่ ไป
แกผูขอตออายุใบอนุญาตทราบ
พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณA
5)
ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่ง
อนุญาตตออายุใบอนุญาต)แจงใหผู
ขออนุญาตมาชําระคาธรรม เนียม
ตามอัตราและระยะเวลาที่ทองถิ่น
กําหนด
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

หมายเหตุ
ครบถวนใหแจงการ
ขยายเวลาใหผูขอ
อนุญาตทราบทุก 7 วัน
จนกวาจะพิจารณาแลว
เสร็จพรอมสําเนาแจง
สํานักก.พ.ร. ทราบ

1 วัน

กอง
กรณีไมชําระตามระ ยะ
สาธารณสุขฯ เวลาทีก่ ําหนดจะ ตอง
เสียคา ปรับเพิ่ม ขึ้นอีก
รอยละ20ของ จํานวน
เงินที่คางชําระ

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล-ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผู-ออกเอกสาร

1)
2)

บัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0
0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1
1

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ
ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร (ในกรณีที่มีสถานีขนถาย) หรือ
ใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
2) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกําจัดมูล
ฝอยทั่วไปที่ไดรับใบอนุญาตและมีการดําเนิน
กิจการที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญาวาจางระ หวางผูขนกับผูกําจัด
มูลฝอย
3) แผนการดําเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่
แสดงราย ละเอียดขั้นตอนการดําเนิน งาน

หนวยงาน จํานวน
ภาครัฐผู-ออก เอกสาร
ฉบับจริง
เอกสาร
0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

หมาย
เหตุ
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ที่

4)

5)
16.

17.

18.

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หนวยงาน จํานวน
ภาครัฐผู-ออก เอกสาร
ฉบับจริง
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมาย
เหตุ

ความพรอมดานกําลัง คนงบประมาณวัสดุ
อุปกรณAและวิธีการบริหารจัดการ
เอกสารแสดงใหเห็นวาผูขับขี่และผูปฏิบัติงาน
0
1
ฉบับ
ประจํายานพาหนะผานการฝQก อบรมดานการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป (ตามหลักเกณฑAที่ทองถิ่น
กําหนด)
ใบรับรองแพทยAหรือเอกสารแสดงการตรวจ
1
0
ฉบับ
สุขภาพประจําปEของผูปฏิบัตงิ านในการเก็บขน
มูลฝอย
คาธรรมเนียม
อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตรับทําการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปฉบับละไมเกิน 5,000 บาทตอปI
คาธรรมเนียม 5,000 บาท
หมายเหตุ ชองทางการร-องเรียน
ถาการบริการไมเปCนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแม"ฮ"องสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแม"ฮ"องสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแม"ฮ"องสอน โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแม"ฮ"องสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแม"ฮ"องสอน รหัสไปรษณีย8 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแม"ฮ"องสอน
6. ตูรับฟ6งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแม"ฮ"องสอน
ตัวอยางแบบฟอร@ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไม"มีแบบฟอร8ม ตัวอย"าง และคู"มือการกรอก

19. หมายเหตุ วันที่พิมพ@
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตAแลว
ประพันธA สุธรรมมา
ปกรณA จีนาคํา
สมบูรณA ใจเย็น

