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คู่มือสําหรั บประชาชน : การขอต่ ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรั บทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชือ$
หน่วยงานทีรับผิดชอบ : องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื'อกระบวนงาน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื 1อ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน
(กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที'ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที'เกี'ยวข้ อง :
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที แก้ไขเพิ มเติ ม พ.ศ. 2550
3) กฎกระทรวงว่าด้วยการกํ าจัดมูลฝอยติ ดเชื (อ พ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ : บริ การทัวไป
7. พืน$ ที'ให้ บริการ : ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที'กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที'กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี'ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที'มากที'สุด 0
จํานวนคําขอที'น้อยที'สุด 0
10. ชื'ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชนอบต.ศาลายา 06/08/2015 14:48
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการองค์ การบริ หารส่วนตําบลศาลายา
85 หมู่ที 3 ตําบลศาลายาอํ าเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 024313434, 034297052
โทรสาร 024313434, 034297052
www.obt-salaya.go.th
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด)
ตัง( แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื'อนไข(ถ้ ามี) ในการยื'นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิ จการรั บทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื 1อโดยทําเป็ นธุรกิจหรื อ
ได้ รับประโยชน์ตอบแทนด้ วยการคิดค่าบริ การจะต้ องยืนขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถินหรื อเจ้ าหน้ าที ที
รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ 1นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วนั ทีออกใบอนุญาต) เมือได้ ยืนคําขอ
พร้ อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ วให้ ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถินจะมีคําสังไม่ต่ออายุใบอนุญาต
และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้ มายื นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิน1 สุดแล้ วต้ องดําเนินการขอ
อนุญาตใหม่เสมือนเป็ นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทังนี
1 1หากมายืนขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ วแต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาทีกําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ 1นอีกร้ อยละ 20 ของจํานวนเงินทีค้ างชําระและกรณี ทีผู้ประกอบการค้ างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่า 2 ครัง1 เจ้ าพนักงานท้ องถินมีอํานาจสังให้ ผ้ นู นหยุ
ั 1 ดดําเนินการไว้ ได้ จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
จํานวน
2. เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(1) ผู้ประกอบกิจการทีประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้ องไม่มีประวัติถูกดําเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยทีไม่
ถูกสุขลักษณะ
(2) ผู้ประกอบการต้ องยืนเอกสารทีถูกต้ องและครบถ้ วน
(3) หลักเกณฑ์ ด้านคุณสมบัติข องผู้ประกอบกิ จ การด้ านยานพาหนะขนมูล ฝอยทัวไปด้ านผู้ขับขี และ
ผู้ปฏิ บตั ิงานประจํ ายานพาหนะด้ านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยติดเชื อ1 ต้ องถูกต้ องตามหลักเกณฑ์และมี วิธีการ
ควบคุมกํากับการขนส่งเพือป้องกันการลักลอบทิ 1งมูลฝอยให้ ถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(4) ......ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที
ราชการส่วนท้ องถินกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน....
หมายเหตุ: ขันตอนการดํ
1
าเนินงานตามคู่มือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
1 เจ้ าหน้ าทีได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามที
ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็ จ
13. ขัน$ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที'รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน$ ตอน ระยะเวลา
ที'
ประเภทขัน$ ตอน
หน่ วยงานที'
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยืนคําขอ 15 นาที
องค์การบริ หาร ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
ส่วนตําบล
1)
กิจการรับทําการเก็บและขน
ศาลายาอําเภอ
มูลฝอยติดเชื 1อพร้ อม
พุทธมณฑล
หลักฐานทีท้ องถินกําหนด
จังหวัดนครปฐม
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ที'

ประเภทขัน$ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

2)

การพิจารณา

3)

4)

รายละเอียดของขัน$ ตอน
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 ในขณะนันให้
1
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยืนเพิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดโดยให้
เจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
1 วย
เจ้ าหน้ าทีตรวจสถานทีด้ 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
อนุญาตให้ ตอ่ อายุ
ใบอนุญาต

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที'
รั บผิดชอบ
องค์การบริ หาร ส่วนตําบล
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม

องค์การบริ หาร ส่วนตําบล
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม

องค์การบริ หาร ส่วนตําบล
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
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ที'

ประเภทขัน$ ตอน

รายละเอียดของขัน$ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที'
รั บผิดชอบ

1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาต
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบเพือ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด
หากพ้ นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ ตอ่
อายุใบอนุญาต
แจ้ งคําสังไม่อนุญาตให้ ตอ่
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการเก็บและขน
มูลฝอยติดเชื 1อแก่ผ้ ขู อต่อ
อายุใบอนุญาตทราบพร้ อม
แจ้ งสิทธิในการอุทธรณ์

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสังอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
5)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
-

องค์การบริ หาร ส่วนตําบล
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม

14. งานบริการนีผ$ ่ านการดําเนินการลดขัน$ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
1

หมายเหตุ
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื'นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที'ออกโดยหน่ 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) เอกสารอื'น ๆ สําหรั บยื'นเพิ'มเติม
ที'

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื'นเพิ'มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้ วย
การควบคุม
อาคาร (ในกรณี
ที%มีสถานีขนถ่าย)
หรื อใบอนุญาต
ตามกฎหมายอื%น
ที%เกี%ยวข้ อง
เอกสารหรื อ
หลักฐานแสดง
คุณวุฒิของ
เจ้ าหน้ าที%
รับผิดชอบในการ
เก็บและขนมูล
ฝอยติดเชื 5ออย่าง
น้ อยหนึง% คน
(คุณสมบัตสิ ําเร็ จ
การศึกษาไม่ตํ%า
กว่าปริ ญญาตรี

0

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื%นๆ
ตามที%ราชการส่วน
ท้ องถิ%นกําหนด)

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื%นๆ
ตามที%ราชการส่วน
ท้ องถิ%นกําหนด)
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ที'

3)

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื'นเพิ'มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หรื อเทียบเท่าใน
สาขา
วิทยาศาสตร์ ด้าน
สาธารณสุข
สุขาภิบาล
ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ด้านใด
ด้ านหนึง% )
เอกสารหรื อ
หลักฐานแสดง
สถานที%รับกําจัด
มูลฝอยติดเชื 5อที%
ได้ รับใบอนุญาต
และมีการดําเนิน
กิจการที%ถกู ต้ อง
ตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญา
ว่าจ้ างระหว่างผู้
ขนกับผู้กําจัดมูล
ฝอย
แผนการ
ดําเนินงานใน
การเก็บขนมูล
ฝอยที%แสดง
รายละเอียด
ขันตอนการ
5
ดําเนินงานความ
พร้ อมด้ าน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื%นๆ
ตามที%ราชการส่วน
ท้ องถิ%นกําหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื%นๆ
ตามที%ราชการส่วน
ท้ องถิ%นกําหนด)
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ที'

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื'นเพิ'มเติม
ผู้ออกเอกสาร
กําลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์และ
วิธีการบริ หาร
จัดการ
เอกสารแสดงให้ เห็นว่าผู้ขบั ขี%และ
ผู้ปฏิบตั งิ าน
ประจํา
ยานพาหนะผ่าน
การฝึ กอบรมการ
ป้องกันและระงับ
การแพร่เชื 5อหรื อ
อันตรายที%อาจ
เกิดจากมูลฝอย
ติดเชื 5อ (ตาม
หลักสูตรและ
ระยะเวลาที%
กระทรวง
สาธารณสุข
กําหนดโดย
ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา)
ใบรับรองแพทย์ หรื อเอกสาร
แสดงการตรวจ
สุขภาพประจําปี
ของผู้ปฏิบตั งิ าน
ในการเก็บขนมูล
ฝอยติดเชื 5อ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื%นๆ
ตามที%ราชการส่วน
ท้ องถิ%นกําหนด)

1

0

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื%นๆ
ตามที%ราชการส่วน
ท้ องถิ%นกําหนด)
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมต่ ออายุใบอนุญาตรั บทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชือ$
ฉบับละไม่ เกิน 10,000 บาทต่ อปี อัตราค่ าธรรมเนียมต่ ออายุใบอนุญาตรั บทําการเก็บและขนมูลฝอยติด
เชือ$
ฉบับละไม่ เกิน 10,000 บาทต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกํ าหนดของท้องถิ น)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรี ยนองค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา 85 หมูท่ ี 3
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 024313434, 034297052
โทรสาร 024313434, 034297052
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเว็บไซต์ : www.obt-salaya.go.th
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนองค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา 85 หมูท่ ี 3 ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 024313434, 034297052 โทรสาร 024313434,
034297052
4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้อกํ าหนดของท้องถิ น)
19. หมายเหตุ
วันที'พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย

02/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั 1 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
สถ.มท.
-

