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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : เทศบำลตำบลม่วงยำยอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรำย
กระทรวง : กระทรวงสำธำรณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบำลตำบลม่วงยำย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำน
บริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร เทศบำลตำบลม่วงยำย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์วิธีกำร
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรเก็บและขนสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำรจะต้องยื่นขอต่ออำยุใบอนุญำตต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือเจ้ำหน้ำที่
ที่รับผิดชอบภำยใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ (ใบอนุญำตมีอำยุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญำต) เมื่อได้
ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่ำธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจกำรต่อไปได้จนกว่ำเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะมีคำสั่งไม่ต่ออำยุ
ใบอนุญำตและหำกผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตไม่ได้มำยื่นคำขอต่ออำยุ ใบอนุญำตก่อนวันใบอนุญำตสิ้นสุดแล้วต้อง
ดำเนินกำรขออนุญำตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญำตรำยใหม่

2/5

ทั้งนี้หำกมำยื่นขอต่ออำยุใบอนุญำตแล้วแต่ไม่ชำระค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและระยะเวลำที่กำหนดจะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำงชำระและกรณีที่ผู้ประกอบกำรค้ำงชำระค่ำธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่ำ 2 ครั้งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอำนำจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินกำรไว้ได้จนกว่ำจะเสียค่ำธรรมเนียมและค่ำปรับ
จนครบจำนวน
2. เงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ (ตำมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบกำรต้องยื่นเอกสำรที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) หลั ก เกณฑ์ ด้ำ นคุ ณสมบั ติ ของผู้ ประกอบกิจ กำรด้ ำนยำนพำหนะขนสิ่ ง ปฏิ กูล ด้ำ นผู้ ขับ ขี่แ ละ
ผู้ปฏิบัติงำนประจำยำนพำหนะด้ำนสุขลักษณะวิธีกำรเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และมีวิธีกำรควบคุม
กำกับกำรขนส่งเพื่อป้องกันกำรลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ (ตำมข้อกำหนดท้องถิ่น)
(3) ......ระบุเพิ่มเติมตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขกำรขอและกำรออกใบอนุญำตและตำมแบบที่
รำชกำรส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น....
หมำยเหตุ: ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ได้รั บเอกสำรครบถ้วนตำมที่
ระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วันนับแต่วันพิจำรณำแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
ระยะเวลำ
ที่
หน่วยงำนที่
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
กำรตรวจสอบ ผู้ขอรับใบอนุญำตยื่นคำ 15 นำที (1. ระยะเวลำให้บริกำรส่วนงำน/
เอกสำร
ขอต่ออำยุใบอนุญำต
หน่วยงำนที่รับผิดชอบให้ระบุไปตำม
1)
ประกอบกิจกำรรับทำกำร
บริบทของท้องถิ่น)
เก็บและขนสิ่งปฏิกูลพร้อม
หลักฐำนที่ท้องถิ่นกำหนด
กำรตรวจสอบ เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำม 1 ชั่วโมง (1. ระยะเวลำให้บริกำรส่วนงำน/
เอกสำร
ถูกต้องของคำขอและ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบให้ระบุไปตำม
ควำมครบถ้วนของเอกสำร
บริบทของท้องถิ่น
หลักฐำนทันที กรณีไม่
2. หำกผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตไม่
ถูกต้อง/ครบถ้วนเจำ
แก้ไขคำขอหรือไม่ส่งเอกสำรเพิ่มเติม
หน้ำที่แจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้
ให้ครบถ้วนตำมที่กำหนดในแบบ
แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
บันทึกควำมบกพร่องให้เจ้ำหน้ำที่
ดำเนินกำรหำกไม่สำมำรถ
ส่งคืนคำขอและเอกสำรพร้อมแจ้ง
2)
ดำเนินกำรได้ในขณะนั้น
เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งกำรคืนด้วย
ให้จัดทำบันทึกควำม
และแจ้งสิทธิในกำรอุทธรณ์ (อุทธรณ์
บกพร่องและรำยกำร
ตำมพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำรทำง
เอกสำรหรือหลักฐำนยื่น
ปกครองพ.ศ. 2539))
เพิ่มเติมภำยในระยะเวลำ
ทีก่ ำหนดโดยให้เจ้ำหน้ำที่
และผู้ยื่นคำขอลงนำมไว้ใน
บันทึกนั้นด้วย
ประเภท
ขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

3/5

ประเภท
ขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

กำรพิจำรณำ

เจ้ำหน้ำที่ตรวจด้ำน
สุขลักษณะ กรณีถูกต้อง
ตำมหลักเกณฑ์ด้ำน
สุขลักษณะเสนอพิจำรณำ
ออกใบอนุญำต กรณีไม่
ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์
ด้ำนสุขลักษณะแนะนำให้
ปรับปรุงแก้ไขด้ำน
สุขลักษณะ

-

กำรแจ้งคำสั่งออก
ใบอนุญำต/คำสั่งไม่อนุญำต
ให้ต่ออำยุใบอนุญำต
4.1 กรณีอนุญำตมี
หนังสือแจ้งกำรอนุญำตแก่ผู้
ขออนุญำตทรำบเพื่อมำรับ
ใบอนุญำตภำยในระยะเวลำ
ที่ท้องถิ่นกำหนดหำกพ้น
กำหนดถือว่ำไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญำตเว้นแต่จะมี
เหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
4.2 กรณีไม่อนุญำตให้ต่อ
อำยุใบอนุญำตแจ้งคำสัง่ ไม่
อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรรับทำกำร
เก็บและขนสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขอ
ต่ออำยุใบอนุญำตทรำบ
พร้อมแจ้งสิทธิในกำร
อุทธรณ์

-

ชำระค่ำธรรมเนียม (กรณีมี
คำสั่งอนุญำตต่ออำยุ
ใบอนุญำต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญำตมำชำระ
ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและ
ระยะเวลำที่ท้องถิ่นกำหนด

ที่

3)

4)

5)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
ระยะเวลำ
หน่วยงำนที่
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
20 วัน
(1. ระยะเวลำให้บริกำรส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบให้ระบุไปตำม
บริบทของท้องถิ่น
2. กฎหมำยกำหนดภำยใน
30 วันนับแต่วันที่เอกสำรถูกต้อง
และครบถ้วน (ตำมพ.ร.บ. กำร
สำธำรณสุขพ.ศ. 2535 มำตรำ 56
และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำรทำง
ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557))
8 วัน
(1. ระยะเวลำให้บริกำรส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบให้ระบุไปตำม
บริบทของท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไม่
อำจออกใบอนุญำตหรือยังไม่อำจมี
คำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน
ให้แจ้งกำรขยำยเวลำให้ผู้ขออนุญำต
ทรำบทุก 7 วันจนกว่ำจะพิจำรณำ
แล้วเสร็จพร้อมสำเนำแจ้งสำนัก
ก.พ.ร. ทรำบ)

1 วัน

-

(1. ระยะเวลำให้บริกำรส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบให้ระบุไปตำม
บริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด
จะต้องเสียค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
ของจำนวนเงินที่ค้ำงชำระ)
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14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำน
จำนวน
รำยกำรเอกสำร
จำนวนเอกสำร
ที่
เอกสำร
ภำครั
ฐ
ผู
อ
้
อก
ยืนยันตัวตน
สำเนำ
ฉบับจริง
เอกสำร
บัตรประจำตัว
0
1
1)
ประชำชน
2) สำเนำทะเบียนบ้ำน 0
1

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ

-

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำน
ภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

-

0

1

ฉบับ

เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงสถำนที่รับ
กำจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้รับใบอนุญำตและมีกำร
2) ดำเนินกิจกำรที่ถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำล
โดยมีหลักฐำนสัญญำว่ำจ้ำงระหว่ำงผู้ขน
กับผู้กำจัดสิ่งปฏิกูล
แผนกำรดำเนินงำนในกำรเก็บขนสิ่งปฏิกูล ที่แสดงรำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำน
3) ควำมพร้อมด้ำนกำลังคนงบประมำณวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีกำรบริหำรจัดกำร

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

เอกสำรแสดงให้เห็นว่ำผู้ขับขี่และ
ผู้ปฏิบัติงำนประจำยำนพำหนะผ่ำนกำร
4) ฝึกอบรมด้ำนกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล (ตำม
หลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นกำหนด)

-

0

1

ฉบับ

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสำรแสดงกำร
ตรวจสุขภำพประจำปีของผู้ปฏิบัติงำนใน
5) กำรเก็บขนสิ่งปฏิกูล

-

1

0

ฉบับ

ที่

1)

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

สำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้อง

หมำยเหตุ

(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำร
ส่วนท้องถิ่น
กำหนด)
(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำร
ส่วนท้องถิ่น
กำหนด)
(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำร
ส่วนท้องถิ่น
กำหนด)
(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำร
ส่วนท้องถิ่น
กำหนด)
(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำร
ส่วนท้องถิ่น
กำหนด)
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16. ค่ำธรรมเนียม
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตรับทำกำรเก็บและขนสิ่งปฏิกูลฉบับละไม่เกิน 5,000 บำทต่อปี
ค่ำธรรมเนียม…………………… บำท
หมำยเหตุ (ระบุตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบำลตำบลม่วงยำย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย
เบอร์โทรศัพท์ 053-608000-1
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริกำรประชำชนสำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1) แบบคำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต
(เอกสำร/แบบฟอร์มเป็นไปตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น)

