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คูมือสําหรับประชาชน : การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป
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] การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูล
ฝอยทั่วไป 19/05/2558 13:22
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
ผูใดประสงคAขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปCนธุรกิจหรือไดรับ
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 (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น)
(1) ผูประกอบกิจการที่ประสงคAขอรับใบอนุญาตตองไมมีประวัติถูกดําเนินคดีดานการจัดการมูลฝอยที่ไมถูกสุขลักษณะ

(2) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
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(3) หลักเกณฑAดานคุณสมบัติของผูประกอบกิจการดานสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอยทั่วไปและดานคุณสมบัติของ
ผูปฏิบัตงิ านถูกตองตามหลักเกณฑA (ตามขอกําหนดของทองถิ่น)
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาทีไ่ ดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน/
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา
ที่
หนวยงานที่
หมายเหตุ
ขั้นตอน
บริการ
ให+บริการ
รับผิดชอบ
1) การ
ผูขอรับใบอนุญาตยืน่ คําขอตอ
15 นาที กอง
ตรวจสอบ
อายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
สาธารณสุขฯ
เอกสาร
รับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป
พรอมหลักฐานที่ทองถิ่นกําหนด
2) การ
เจาหนาที่ตรวจสอบความ
1 ชั่วโมง กอง
หากผูขอตออายุใบอนุญาตไม
ตรวจสอบ
ถูกตองของคําขอและความ
สาธารณสุขฯ แกไขคําขอหรือไมสงเอกสาร
เพิ่มเติมใหครบถวนตามที่
เอกสาร
ครบถวนของเอกสารหลักฐาน
กําหนดในแบบบันทึกความ
ทันทีกรณีไมถูกตอง/ครบถวน
บกพรองใหเจาหนาที่สงคืนคํา
เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคําขอให
ขอและเอกสารพรอมแจงเปCน
แกไข/เพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ
หนังสือถึงเหตุแหงการคืนดวย
หากไมสามารถดําเนินการไดใน
และแจงสิทธิในการอุทธรณA
ขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความ
(อุทธรณAตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบตั ิ
บกพรองและรายการเอกสาร
ราชการทางปกครองพ.ศ.
หรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนดโดยให
2539
เจาหนาที่และผูยืน่ คําขอลงนาม
ไวในบันทึกนัน้ ดวย
3) การพิจารณา เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน
20 วัน กอง
กฎหมายกําหนดภาย ใน30
สุขลักษณะกรณี ถูก ตองตาม
สาธารณสุขฯ วันนับแตวันที่เอก สารถูกตอง
หลักเกณฑAดานสุขลักษณะเสนอ
และครบถวน(ตามพ.ร.บ.การ
พิจารณาออกใบอนุญาต
สาธารณสุขพ.ศ. 2535
กรณีไมถูกตองตามหลัก เกณฑA
มาตรา 56 และพ.ร.บ. วิธี
ดานสุขลักษณะแนะนําให
ปฏิบัติราชการทางปกครอง
ปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557)
ในกรณีที่เจาพนัก งานทองถิ่น
8 วัน
กอง
4)
การแจงคําสั่งออกใบ อนุญาต /
สาธารณสุขฯ ไมอาจออกใบ อนุญาตหรือยัง
คําสั่งไมอนุญาตใหตออายุ
ไมอาจมีคําสัง่ ไมอนุญาตได
ใบอนุญาต
ภายใน 30 วันนับแตวันที่
1. กรณีอนุญาต มี หนังสือ
เอกสารถูกตองและครบถวน
แจงการอนุญาตแกผูขออนุญาต
ใหแจงการขยายเวลาใหผูขอ
ทราบเพื่อมารับใบ อนุญาตภาย
อนุญาตทราบทุก7วัน จนกวา
ในระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด
จะพิจารณาแลวเสร็จพรอม
หากพนกําหนด ถือวาไม
สําเนาแจงสํานักก.พ.ร. ทราบ
ประสงคAจะรับใบอนุญาตเวนแต
จะมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร
2. กรณีไมอนุญาตใหตออายุ
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ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให+บริการ

ใบอนุญาตแจงคําสั่งไมอนุญาต
ใหตออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย
ทั่วไปแกผูขอตออายุใบ อนุญาต
ทราบพรอมแจงสิทธิในการ
อุทธรณA
5)
ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาตตออายุใบ
อนุญาต)แจงใหผูขออนุญาตมา
ชําระคาธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

1 วัน

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กอง
กรณีไมชําระตามระยะเวลาที่
สาธารณสุขฯ กําหนดจะตองเสียคาปรับ
เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่คางชําระ

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

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผู+ออกเอกสาร

1) บัตรประจําตัวประชาชน
2) 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
ควบคุมอาคารหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
2) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถาน ที่กําจัดมูล
ฝอยทั่วไปที่ไดรับใบอนุญาต และมีการดําเนิน
กิจการที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญาวาจางระหวางผูขนกับผูกําจัด
มูลฝอย
3) แผนการดําเนินงานในการกําจัดมูลฝอยที่แสดง
รายละเอียดขั้น ตอนการดําเนินงานความ
พรอมดานกําลังคนงบประมาณวัสดุอุปกรณA
และวิธีการบริหารจัดการ
4) เอกสารหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของ

หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
ภาครัฐผู+ออก เอกสาร เอกสาร นับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
เอกสาร
0
1
ฉบับ
-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
ภาครัฐผู+ออก เอกสาร เอกสาร นับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
เอกสาร

เจาหนาที่ควบคุมกํากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป
อยางนอย 2 คน
1) คุณสมบัตสิ ําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญา
ตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรAในดาน
สาธารณสุขสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอมดานใด
ดานหนึ่ง
2) คุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญา
ตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชการวิศวกรรมศาสตรA
ในดานสุขาภิบาลวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแล
วิศวกรรมเครื่องกลดานใดดานหนึง่

5) เอกสารแสดงใหเห็นวาผูปฏิบัติ งานทีท่ ําหนาที่
0
1
ฉบับ
กําจัดมูลฝอยทั่วไปผานการฝQกอบรมดาน
สุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางาน
(ตามหลักเกณฑAที่ทองถิ่นกําหนด)
6) ใบรับรองแพทยAหรือเอกสารแสดงการตรวจ
1
0
ฉบับ
สุขภาพประจําปEของผูปฏิบัตงิ านในการกําจัด
มูลฝอยทั่วไป
16. คาธรรมเนียม
อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป ฉบับละไมเกิน 5,000 บาทตอปH
คาธรรมเนียม 5,000 บาท
17. 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. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแม"ฮ"องสอน
18. 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

