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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรั บทําการเก็บและขนมูลฝอยทัวไป
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชือกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยทัวไป
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
2. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การที
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
3. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
4. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที แก้ไขเพิ มเติ มพ.ศ. 2550
5. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
6. พื นทีให้ บริการ: ท้ องถิน
7. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30 วัน
8. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0
9. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูล
ฝอยทัวไป 19/05/2558 09:44
10. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตําบลอุโมงค์
ม. ต.อุโมงค์ อ.เมื อง จ.ลําพูน
โทรศัพท์ ต่อ
โทรสาร ต่อ
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ –
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11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยทัวไปโดยทําเป็ นธุรกิจหรื อได้ รับประโยชน์
ตอบแทนด้ วยการคิดค่าบริ การต้ องยืนขออนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถินหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าทีทีรับผิดชอบโดยยืนคํา
ขอตามแบบฟอร์ มทีกฎหมายกําหนดพร้ อมทั งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้ อกําหนดของท้ องถิ นณกลุม่ /กอง/
ฝ่ ายทีรับผิดชอบ (ระบุ)
2.เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(1) ผู้ประกอบกิจการทีประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้ องไม่มีประวัตถิ กู ดําเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที ไม่ถกู
สุขลักษณะ
(2) ผู้ประกอบการต้ องยืนเอกสารทีถกู ต้ องและครบถ้ วน
(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้ านยานพาหนะขนมูลฝอยทัวไปด้ านผู้ขบั ขีและผู้ปฏิบตั งิ าน
ประจํายานพาหนะด้ านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยทัวไปต้ องถูกต้ องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุมกํากับการ
ขนส่งเพือป้องกันการลักลอบทิ งมูลฝอยถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(4) ......ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน....
หมายเหตุ: ขั นตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตั งแต่เจ้ าหน้ าทีได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็ จ
12. ขั นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขั นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ขอรับใบอนุญาตยืนคํา
15 นาที
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการเก็บและขน
มูลฝอยทัวไปพร้ อม
หลักฐานทีท้องถินกําหนด

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
-กองสาธารณสุข
เทศบาลตําบล
อุโมงค์

หมายเหตุ
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ที

ประเภทขั นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

2)

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ 1 ชัวโมง
ถูกต้ องของคําขอและความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีแจ้ งต่อผู้ยืนคํา
ขอให้ แก้ ไข/เพิมเติมเพือ
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ในขณะนั นให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยืนเพิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดโดยให้
เจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนั นด้ วย

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
-กองสาธารณสุข (1. ระยะเวลาการ
เทศบาลตําบล ให้ บริ การส่วน
อุโมงค์
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่
แก้ ไขคําขอหรื อไม่
ส่งเอกสารเพิมเติม
ให้ ครบถ้ วนตามที
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าทีสง่ คืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วยและ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539))
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ที

ประเภทขั นตอน

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

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

-

การแจ้ งคําสังออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสังไม่
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาต
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบเพือ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาทีท้องถินกําหนด

3)

4)

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
-กองสาธารณสุข (1. ระยะเวลาการ
เทศบาลตําบล ให้ บริ การส่วน
อุโมงค์
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 30
วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครอง (ฉบับที
2)
พ.ศ. 2557)
)
-กองสาธารณสุข (1. ระยะเวลาการ
เทศบาลตําบล ให้ บริ การส่วน
อุโมงค์
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. ในกรณีทีเจ้ า
พนักงานท้ องถิน
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ที

ประเภทขั นตอน

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หากพ้ นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้ งคําสังไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการ
เก็บและขนมูลฝอยทัวไปแก่
ผู้ขออนุญาตทราบพร้ อม
แจ้ งสิทธิในการอุทธรณ์

-

5)

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสังอนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท้องถินกําหนด

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยัง
ไม่อาจมีคําสังไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วนให้
แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็ จ
พร้ อมสําเนาแจ้ ง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
-กองสาธารณสุข (1. ระยะเวลาการ
เทศบาลตําบล ให้ บริ การส่วน
อุโมงค์
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที
กําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินทีค้าง
ชําระ)
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
13. งานบริการนี ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขั นตอน
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 0
2)
บ้ าน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม

หน่ วยงานภาครั ฐ
ผู้ออกเอกสาร

สําเนาใบอนุญาตตาม กฎหมายว่าด้ วยการ
ควบคุมอาคาร (ในกรณี
ทีมีสถานีขนถ่าย) หรื อ
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอืนทีเกียวข้ อง
แผนการดําเนินงานใน การเก็บขนมูลฝอยที
แสดงรายละเอียด
ขั นตอนการดําเนินงาน
ความพร้ อมด้ าน
กําลังคนงบประมาณ
วัสดุอปุ กรณ์และวิธีการ
บริ หารจัดการ

0

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

ฉบับ

( เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)
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ที

3)

4)

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม

หน่ วยงานภาครั ฐ
ผู้ออกเอกสาร

เอกสารแสดงให้ เห็นว่า ผู้ขบั ขีและผู้ปฏิบตั งิ าน
ประจํายานพาหนะผ่าน
การฝึ กอบรมด้ านการ
จัดการมูลฝอยทัวไป
(ตามหลักเกณฑ์ที
ท้ องถินกําหนด)
ใบรับรองแพทย์หรื อ
เอกสารแสดงการตรวจ
สุขภาพประจําปี ของ
ผู้ปฏิบตั งิ านในการเก็บ
ขนมูลฝอย

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

0

1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

1

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

15. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตรั บทําการเก็บและขนมูลฝอยทัวไปฉบับละไม่ เกิน 5,000 บาทต่ อปี
(ระบุตามข้ อกําหนดของท้ องถิน)
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (อัตราค่าธรรมเนี ยมระบุตามข้อกํ าหนดของท้องถิ น)
16. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลอุโมงค์
. ทางอินเทอร์ เน็ต www.umongcity.go.th
. ทางโทรศัพท์ 053-983222
. ทางไปรษณีย์ หมูท่ ี ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลําพูน
. ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอุโมงค์
. ตู้รับฟั งความคิดเห็น ตั งอยู่ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอุโมงค์
หมายเหตุ-
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2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

17. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ มให้เป็ นไปตามข้อกํ าหนดของถิ น)

18. หมายเหตุ
-

