การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป โดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคาขอ
ตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม /กอง/ฝ่าย ที่
รับผิดชอบ (ระบุ)
2.เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกดาเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ
(2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงาน
ประจายานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมีวิธีการควบคุมกากับการ
ขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลไชย
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
ปราการ/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
หมายเหตุ:
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
ตามหน้าที่รับผิดชอบ
- ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ))
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ทาการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น

ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 30 วัน
ระยะเวลา
ส่วนที่รับผิดชอบ
15 นาที
-

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยทัว่ ไป

ลาดับ

2)

3)

ขั้นตอน
กาหนด
หมายเหตุ:
1. ระยะเวลาการให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น
การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้
แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
หมายเหตุ:
1. ระยะเวลาการให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคาขอหรือไม่ส่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่กาหนดในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
(อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539)
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนาให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
หมายเหตุ:
1. ระยะเวลาการให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น
2. กฎหมายกาหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557)

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

1 ชั่วโมง

-

20 วัน

-
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ลาดับ
ขั้นตอน
4) - การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด หากพ้น
กาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการ
เก็บ และขนมูลฝอยทั่วไปแก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์
หมายเหตุ:
1. ระยะเวลาการให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อม
สาเนาแจ้งสานัก ก.พ.ร. ทราบ))
5) - ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หมายเหตุ:
1. ระยะเวลาการให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชาระตามระยะเวลาที่กาหนด จะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
สาเนา 1 ฉบับ
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนา 1 ฉบับ

ระยะเวลา
8 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

1 วัน

-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ในกรณีที่
มีสถานีขนถ่าย) หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนด)
4) แผนการดาเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการดาเนินงาน ความพร้อมด้านกาลังคน งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนด)
5) เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะ
ผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป (ตามหลักเกณฑ์ที่
ท้องถิ่นกาหนด)
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนด)
6) ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจาปีของ
ผู้ปฏิบัติงานในการเก็บขนมูลฝอย
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนด)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี
(ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
(หมายเหตุ: (ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน))
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ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
2) เทศบาลตาบลไชยปราการ
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.chaiprakran.go.th)
2. ทาง Social Media : facebook (http://facebook.com/chaiprakarnCMI)
3. ทางโทรศัพท์ 0-5345-7370 โทรสาร : 0-5345-7360
4. ทาง ไปรษณีย์ (สานักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตา อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
50320)
5. ศูนย์ดารงธรรม เทศบาลตาบลไชยปราการ (โทร. 0-5345-7370 ต่อ 901)
6. ร้อง เรียนด้วยตนเอง
7. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตาบลไชยปราการ)))
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต ในภาคผนวก ข 96
(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของถิ่น))
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
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