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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรั บทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชือ้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื ้อ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่ให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2)

พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที แ่ ก้ไขเพิ่มเติ มพ.ศ. 2550

3)

กฎกระทรวงว่าด้วยการกํ าจัดมูลฝอยติ ดเชื ้อพ.ศ. 2545

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูล
ฝอยติดเชื ้อ 20/05/2558 09:57
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สํานักงานเทศบาลเมื องสองพีน่ ้อง เลขที ่ 7 ถนนราษฎร์ บํารุง ต.สองพีน่ อ้ ง อ.สองพีน่ อ้ ง
จ.สุพรรณบุรี 72110 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื ้อโดยทําเป็ นธุรกิจหรื อได้ รับประโยชน์ตอบ
แทนด้ วยการคิดค่าบริ การต้ องยื่นขออนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคําขอตาม
แบบฟอร์ มที่กฎหมายกําหนดพร้ อมทังเอกสารประกอบการขออนุ
้
ญาตตามข้ อกําหนดของท้ องถิ่นณกลุม่ /กอง/ฝ่ ายที่
รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้ องไม่มีประวัติถกู ดําเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถกู สุขลักษณะ
(2) ผู้ประกอบการต้ องยื่นเอกสารที่ถกู ต้ องและครบถ้ วน
(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัตขิ องผู้ประกอบกิจการด้ านยานพาหนะขนมูลฝอยด้ านผู้ขบั ขี่และผู้ปฏิบตั งิ านประจํา
ยานพาหนะด้ านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยติดเชื ้อต้ องถูกต้ องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุมกํากับการขนส่ง
เพื่อป้องกันการลักลอบทิ ้งมูลฝอยให้ ถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้ อกําหนดของท้ องถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิ่น....
หมายเหตุ: ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็ จ
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
15 นาที
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการเก็บและขน
มูลฝอยติดเชื ้อพร้ อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นกําหนด

-

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ 1 ชัว่ โมง
ถูกต้ องของคําขอและความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าที่แจ้ งต่อผู้ยื่นคํา
ขอให้ แก้ ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ในขณะนันให้
้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให้
เจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
้ วย

-

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิ่น
)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิ่น
2. หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่
แก้ ไขคําขอหรื อไม่
ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ ครบถ้ วนตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าที่สง่ คืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วยและ
แจ้ งสิทธิในการ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ตรวจด้ าน
20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์
ด้ านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษณะ

-

-

การแจ้ งคําสัง่ ออก
ใบอนุญาต/คําสัง่ ไม่

-

3)

4)

8 วัน

หมายเหตุ

อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)
)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิ่น
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
2)
พ.ศ. 2557)
)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาต
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบเพื่อ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด
หากพ้ นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้ งคําสัง่ ไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการ
เก็บและขนมูลฝอยติดเชื ้อ
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบพร้ อม
แจ้ งสิทธิในการอุทธรณ์

-

5)

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสัง่ อนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด

-

หมายเหตุ

งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยัง
อาจมีคําสัง่ ไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วนให้
แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็ จ
พร้ อมสําเนาแจ้ ง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิ่น
2. กรณีไม่ชําระ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

ตามระยะเวลาที่
กําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ ้นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่ค้าง
ชําระ)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 0
2)
บ้ าน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

สําเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้ วย
การควบคุม
อาคาร (ในกรณี

-

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นกําหนด)
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ที่

2)

3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ที่มีสถานีขนถ่าย)
หรื อใบอนุญาต
ตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้ อง
เอกสารหรื อ
หลักฐานแสดง
คุณวุฒิของ
เจ้ าหน้ าที่
รับผิดชอบในการ
เก็บและขนมูล
ฝอยติดเชื ้ออย่าง
น้ อยหนึง่ คน
(คุณสมบัตสิ ําเร็ จ
การศึกษาไม่ตํ่า
กว่าปริ ญญาตรี
หรื อเทียบเท่าใน
สาขา
วิทยาศาสตร์ ด้าน
สาธารณสุข
สุขาภิบาล
ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ด้านใด
ด้ านหนึง่ )
เอกสารหรื อ
หลักฐานแสดง
สถานที่รับกําจัด
มูลฝอยติดเชื ้อที่
ได้ รับใบอนุญาต

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นกําหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นกําหนด)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

4)

และมีการดําเนิน
กิจการที่ถกู ต้ อง
ตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญา
ว่าจ้ างระหว่างผู้
ขนกับผู้กําจัดมูล
ฝอย
แผนการ
ดําเนินงานใน
การเก็บขนมูล
ฝอยที่แสดง
รายละเอียด
ขันตอนการ
้
ดําเนินงานความ
พร้ อมด้ าน
กําลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์และ
วิธีการบริ หาร
จัดการ
เอกสารแสดงให้ เห็นว่าผู้ขบั ขี่และ
ผู้ปฏิบตั งิ าน
ประจํา
ยานพาหนะผ่าน
การฝึ กอบรมการ
ป้องกันและระงับ
การแพร่เชื ้อหรื อ

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นกําหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นกําหนด)
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ที่

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
อันตรายที่อาจ
เกิดจากมูลฝอย
ติดเชื ้อ (ตาม
หลักสูตรและ
ระยะเวลาที่
กระทรวง
สาธารณสุข
กําหนดโดย
ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา)
ใบรับรองแพทย์ หรื อเอกสาร
แสดงการตรวจ
สุขภาพประจําปี
ของผู้ปฏิบตั งิ าน
ในการเก็บขนมูล
ฝอยติดเชื ้อ

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นกําหนด)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตรั บทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชือ้ ฉบับละไม่ เกิน 10,000 บาทต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ ((ระบุตามข้อกํ าหนดของท้องถิ่ น))
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยนเทศบาลเมืองสองพี่น้อง โทร. 035 531357 ต่อ 113
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน www.songpeenongcity.go.th
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สํานักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เลขที่ 7 ถ.ราษฎร์ บํารุง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี 72110
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้อกํ าหนดของท้องถิ่ น)

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

21/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
จิตตาภรณ์ วิมลวัฒนา
วิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
จิตตาภรณ์ วิมลวัฒนา

