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คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว ตใสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
3) กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อพ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
จำนวนคำขอที่มากที่สุด
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและ
ขนมูลฝอยติดเชื้อ
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว ถ.เทศบาล 2 ต.สระแก้ว อ.เมืองสรแก้ว
จ.สระแก้ว 27000 โทร. 0-3724-1491 โทรสาร 0-3724-2702
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน
30 วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียม
แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ไม่ได้มายื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องดำเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาต
รายใหม่
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ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้างชำระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
(2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจำ
ยานพาหนะด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุมกำกับการขนส่ง
เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอ
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทำการเก็บและขน
มูลฝอยติดเชื้อพร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นกำหนด

15 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคำขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคำ
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดำเนินการหากไม่สามารถ
ดำเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดทำบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

1 ชั่วโมง

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
สระแก้ว
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
สระแก้ว

หมายเหตุ

หากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่แก้ไข
คำขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วนตามที่
กำหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนคำ
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ

20 วัน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
สระแก้ว

-

การแจ้งคำสั่งออก
ใบอนุญาต/คำสั่งไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นกำหนดหากพ้น
กำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต
แจ้งคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทำการเก็บและขน
มูลฝอยติดเชื้อแก่ผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตทราบพร้อม
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์

8 วัน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
สระแก้ว

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

หมายเหตุ
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)
กฎหมายกำหนด
ภายใน
30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที2่ )
พ.ศ. 2557)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมี
คำสั่งไม่อนุญาตได้
ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้ง
การขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
พร้อมสำเนาแจ้ง
สำนักก.พ.ร.
ทราบ)

5)

ชำระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
คำสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชำระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกำหนด

1 วัน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
สระแก้ว

กรณีไม่ชำระตาม
ระยะเวลาที่
กำหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จำนวนเงินที่ค้าง
ชำระ)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจำตัว
0
1)
ประชาชน
สำเนาทะเบียน
0
2)
บ้าน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
สำเนาใบอนุญาต
0
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุม
1) อาคาร (ในกรณีที่
มีสถานีขนถ่าย)
หรือใบอนุญาต
ตามกฎหมายอื่น

จำนวนเอกสาร
สำเนา
0

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

0

ฉบับ

จำนวนเอกสาร
สำเนา
0

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
-

หมายเหตุ
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ที่

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารหรือ
0
หลักฐานแสดง
คุณวุฒิของ
เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบในการ
เก็บและขนมูล
ฝอยติดเชื้ออย่าง
น้อยหนึ่งคน
(คุณสมบัติสำเร็จ
การศึกษาไม่ต่ำ
กว่าปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าใน
สาขา
วิทยาศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข
สุขาภิบาล
ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ด้านใด
ด้านหนึ่ง)
เอกสารหรือ
หลักฐานแสดง
สถานที่รับกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อที่
ได้รับใบอนุญาต
และมีการดำเนิน
กิจการที่ถูกต้อง
ตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญา
ว่าจ้างระหว่างผู้
ขนกับผู้กำจัดมูล
ฝอย
แผนการ

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
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ที่

5)

6)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ดำเนินงานในการ
เก็บขนมูลฝอยที่
แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการ
ดำเนินงานความ
พร้อมด้าน
กำลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์และ
วิธีการบริหาร
จัดการ
เอกสารแสดงให้
0
เห็นว่าผู้ขับขี่และ
ผู้ปฏิบัติงาน
ประจำ
ยานพาหนะผ่าน
การฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
การแพร่เชื้อหรือ
อันตรายที่อาจ
เกิดจากมูลฝอย
ติดเชื้อ (ตาม
หลักสูตรและ
ระยะเวลาที่
กระทรวง
สาธารณสุข
กำหนดโดย
ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา)
ใบรับรองแพทย์
1
หรือเอกสารแสดง
การตรวจสุขภาพ
ประจำปีของ
ผู้ปฏิบัติงานใน
การเก็บขนมูล
ฝอยติดเชื้อ

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

1

ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
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16. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อฉบับละไม่เกิน - บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียม - บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว ถ.เทศบาล ๒ ต.สระแก้ว
จ.สระแก้ว 27000 โทร.421371-4 ต่อ 24 โทรสาร 037-242702

อ.เมือง

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

28/05/2563
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

