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คู่มือสาหรั บประชาชน : การขอต่ ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรั บทาการกาจัดมูลฝอยทั่วไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม เทศบาลเมืองบางคูวดั ตาบลบางคูวดั อาเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยทัว่ ไป
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม เทศบาลเมืองบางคูวดั
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง :
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ : บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ : ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน
0
จานวนคาขอที่มากที่สุด
0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด
0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดมูล
ฝอยทัว่ ไป 19/05/2558 13:22
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อ
(1) กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลเมื องบางคูวดั
โทรศัพท์ : 02-9766077- 8 ต่อ 401, 402
ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ.หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยทัว่ ไปโดยทาเป็ นธุรกิจหรื อได้ รับประโยชน์ตอบ
แทนด้ วยการคิดค่าบริการจะต้ องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นหรื อเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบภายใน ..ระบุ
..... วันก่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ ยื่นคาขอพร้ อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้ วให้ ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะมีคาสัง่ ไม่ตอ่ อายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตไม่ได้ มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ ้นสุดแล้ วต้ องดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือน
เป็ นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทังนี
้ ้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ วแต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนดจะต้ องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระและกรณีที่ผ้ ปู ระกอบการค้ างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครัง้
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจสัง่ ให้ ผ้ นู นหยุ
ั ้ ดดาเนินการไว้ ได้ จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดของท้ องถิ่น )
(1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้ องไม่มีประวัตถิ กู ดาเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถกู
สุขลักษณะ
(2) ผู้ประกอบการต้ องยื่นเอกสารที่ถกู ต้ องและครบถ้ วน
(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัตขิ องผู้ประกอบกิจการด้ านสุขลักษณะการกาจัดมูลฝอยทัว่ ไปและด้ านคุณสมบัตขิ อง
ผู้ปฏิบตั งิ านถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้ อกาหนดของท้ องถิ่น )
(4) ......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 ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอ
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการกาจัดมูล
ฝอยทัว่ ไปพร้ อมหลักฐานที่
ท้ องถิ่นกาหนด

15 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
-

หมายเหตุ

(ระยะเวลาการ
ให้ บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริบทของ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้ องของคาขอและความ
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

1 ชัว่ โมง

-

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์

20 วัน

-

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

หมายเหตุ

พื ้นที่)
1. ระยะเวลาการ
ให้ บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริบทของ
พื ้นที่
2. หากผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตไม่
แก้ ไขคาขอหรื อไม่
ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ ครบถ้ วนตามที่
กาหนดในแบบ
บันทึกความบก
พร่องให้ เจ้ าหน้ าที่
ส่งคืนคาขอและ
เอกสารพร้ อมแจ้ ง
เป็ นหนังสือถึงเหตุ
แห่งการคืนด้ วย
และแจ้ งสิทธิใน
การอุทธรณ์
(อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบตั ิ
ราชการทางปก
ครอง พ.ศ. 2539)
1. ระยะเวลาการ
ให้ บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ด้ านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษณะ

-

4)

การแจ้ งคาสัง่ ออก
ใบอนุญาต/คาสัง่ ไม่
อนุญาตให้ ตอ่ อายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาตมีหนังสือ
แจ้ งการอนุญาตแก่ผ้ ขู อ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบ
อนุญาตภายในระยะเวลาที่
ท้ องถิ่นกาหนดหากพ้ น
กาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้ นแต่จะมี
เหตุหรื อข้ อแก้ ตวั อันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ ตอ่

8 วัน

-

หมายเหตุ

รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริบทของ
พื ้นที่
2. กฎหมากาหนด
ภายใน 30 วันนับ
แต่วนั ที่เอกสาร
ถูกต้ องและครบ
ถ้ วน
(ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2557
1. ระยะเวลาการ
ให้ บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริบทของ
พื ้นที่
2. ในกรณีที่เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น
ไม่อาจออกใบ
อนุญาตหรื อยังไม่
อาจมีคาสัง่ ไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

อายุใบอนุญาต
แจ้ งคาสัง่ ไม่อนุญาตให้ ตอ่
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการกาจัดมูล
ฝอยทัว่ ไปแก่ผ้ ขู อต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้ อมแจ้ ง
สิทธิในการอุทธรณ์

-

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
คาสัง่ อนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

1 วัน

-

5)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

หมายเหตุ

เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วนให้
แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็จ
พร้ อมสาเนาแจ้ ง
สานัก ก.พ.ร.
ทราบ
1. ระยะเวลาการ
ให้ บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริบทของ
พื ้นที่
2. กรณีไม่ชาระ
ตามระยะเวลาที่
กาหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ ้นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จานวนเงินที่ค้าง
ชาระ)
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
0
1)
ประชาชน
สาเนาทะเบียน 0
2)
บ้ าน

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาใบ
อนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้ วย
การควบคุม
อาคารหรื อใบ
อนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้ อง
เอกสารหรื อ
หลักฐานแสดง
สถานที่กาจัดมูล
ฝอยทัว่ ไปที่ได้ รับ
ใบอนุญาตและมี
การดาเนิน
กิจการที่ถกู ต้ อง
ตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญา
ว่าจ้ างระหว่างผู้

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่น ๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นกาหนด)

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่น ๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นกาหนด)
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ที่

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ขนกับผู้กาจัดมูล
ฝอย
แผนการ
ดาเนินงานใน
การกาจัดมูลฝอย
ที่แสดงราย
ละเอียดขันตอน
้
การดาเนินงาน
ความพร้ อมด้ าน
กาลังคน งบ
ประมาณวัสดุ
อุปกรณ์และวิธี
การบริหาจัดการ
เอกสารหรื อหลัก ฐานแสดงวุฒิ
การศึกษาของ
เจ้ าหน้ าที่ควบคุม
กากับในการจัด
การมูลฝอยทัว่ ไป
อย่างน้ อย 2 คน
1) คุณสมบัติ
สาเร็จการศึกษา
ไม่ต่ากว่า
ปริญญาตรี หรื อ
เทียบเท่าในสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์
ในด้ าน
สาธารณสุข
สุขาภิบาล

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่น ๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นกาหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่น ๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นกาหนด)
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ที่

5)

6)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
อนามัยสิ่ง
แวดล้ อมด้ านใด
ด้ านหนึง่
2) คุณสมบัติ
สาเร็จการศึกษา
ไม่ต่ากว่า
ปริญญาตรี หรื อ
เทียบเท่าในสาขา
วิชการวิศวกรรม
ศาสตร์ ในด้ าน
สุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่ง
แวดล้ อมและ
วิศวกรรมเครื่ อง
กลด้ านใดด้ าน
หนึง่
เอกสารแสดงให้ เห็นว่าผู้ปฏิบตั ิ
งานที่ทาหน้ าที่
กาจัดมูลฝอย
ทัว่ ไปผ่านการ
ฝึ กอบรมด้ านสุข
อนามัยและ
ความปลอดภัย
จากการทางาน
(ตามหลักเกณฑ์
ที่ท้องถิ่นกาหนด)
ใบรับรองแพทย์ หรื อเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่น ๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นกาหนด)

1

0

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่น ๆ
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รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แสดงการตรวจ
สุขภาพประจาปี
ของผู้ปฏิบตั งิ าน
ในการกาจัดมูล
ฝอยทัว่ ไป

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นกาหนด)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมต่ ออายุใบอนุญาตรั บทาการกาจัดมูลฝอยทั่วไปฉบับละไม่ เกิน 5,000 บาทต่ อปี
(ระบุตามข้ อกาหนดของท้ องถิ่น)
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม เทศบาลเมืองบางคูวดั
หมายเหตุ : โทรศัพท์ 0-2976-6077-8 ต่อ 401, 402
: เว็บไซต์ : www.bkw.go.th
2) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัด สานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่ น )
19. หมายเหตุ วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

14/08/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม
นายพสิษฐ์ มะลิ
นางสาวอาภร ปิ่ นแก้ ว

