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คู�มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลบ�านฆ�อง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
2. หน�วยงานเจ*าของกระบวนงาน:กรมอนามัย 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให�บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท�องถ่ิน (กระบวนงาน

บริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให*อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข*อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให*บริการ: ท�องถ่ิน  
8. กฎหมายข*อบังคับ/ข*อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข*อกําหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข*อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน*อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ*างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและ

ขนมูลฝอยท่ัวไป 19/05/2558 09.44  
11. ช�องทางการให*บริการ  

1) สถานท่ีให*บริการ เทศบาลตําบลบ�านฆ�อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม) /ติดต�อด�วยตนเอง ณ 
หน�วยงาน 
ระยะเวลาเป>ดให*บริการ เปAดให�บริการวันจันทรBถึงวันศุกรB (ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต�เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ  - องคBกรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถเปลี่ยนแปลงข�อมูลได�ตามหน�าท่ีรับผิดชอบ 
              - ระยะเวลาระบุตามวันเวลาท่ีท�องถ่ินเปAดให�บริการ 

 
12.  หลักเกณฑA วิธีการ เง่ือนไข(ถ*ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑBวิธีการ 
 ผู�ใดประสงคBขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปIนธุรกิจหรือ

ได�รับประโยชนBตอบแทนด�วยการคิดค�าบริการต�องยื่นขออนุญาตต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีท่ี
รับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอรBมท่ีกฎหมายกําหนดพร�อมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม
ข�อกําหนดของท�องถ่ินณกลุ�ม/กอง/ฝLายท่ีรับผิดชอบ (ระบุ) 

2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไว�ในข�อกําหนดของท�องถ่ิน) 
(1) ผู�ประกอบกิจการท่ีประสงคBขอรับใบอนุญาตต�องไม�มีประวัติถูกดําเนินคดีด�านการจัดการมูลฝอย

ท่ีไม�ถูกสุขลักษณะ 
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(2) ผู�ประกอบการต�องยื่นเอกสารท่ีถูกต�องและครบถ�วน 
(3) หลักเกณฑBด�านคุณสมบัติของผู�ประกอบกิจการด�านยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปด�านผู�ขับข่ีและ

ผู�ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะด�านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยท่ัวไปต�องถูกต�องตามหลักเกณฑBและมี
วิธีการควบคุมกํากับการขนส�งเพ่ือปOองกันการลักลอบท้ิงมูลฝอยถูกต�องตามหลักเกณฑB (ตามข�อกําหนดของ
ท�องถ่ิน) 

(4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑBวิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ี
ราชการส�วนท�องถ่ินกําหนดไว�ในข�อกําหนดของท�องถ่ิน.... 
 หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ�าหน�าท่ีได�รับเอกสารครบถ�วน
ตามท่ีระบุไว�ในคู�มือประชาชนเรียบร�อยแล�วและแจ�งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต�วันพิจารณาแล�วเสร็จ 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให*บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู�ขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการเก็บและขน
มูลฝอยท่ัวไปพร�อมหลักฐาน
ท่ีท�องถ่ินกําหนด 
 

15 นาที - 1. ระยะเวลาการ
ให�บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให�ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท�องถ่ิน 

2) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต�องของคําขอและความ
ครบถ�วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม�ถูกต�อง/ครบถ�วน
เจ�าหน�าท่ีแจ�งต�อผู�ยื่นคํา
ขอให�แก�ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดําเนินการหากไม�สามารถ
ดําเนินการได�ในขณะนั้นให�
จัดทําบันทึกความบกพร�อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให�
เจ�าหน�าท่ีและผู�ยื่นคําขอลง
นามไว�ในบันทึกนั้นด�วย 
 
 

1 ชั่วโมง - 1. ระยะเวลาการ
ให�บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให�ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท�องถ่ิน 
2.  หากผู�ขอ
ใบอนุญาตไม�แก�ไข
คําขอหรือไม�ส�ง
เอกสารเพ่ิมเติมให�
ครบถ�วนตามท่ี
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร�องให�
เจ�าหน�าท่ีส�งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร�อมแจ�งเปIน
หนังสือถึงเหตุแห�ง
การคืนด�วยและ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให*บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

แจ�งสิทธิในการ
อุทธรณB (อุทธรณB
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 

3) การพิจารณา 
 

เจ�าหน�าท่ีตรวจด�าน
สุขลักษณะกรณีถูกต�องตาม
หลักเกณฑBด�านสุขลักษณะ
เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาตกรณีไม�ถูกต�อง
ตามหลักเกณฑB            
ด�านสุขลักษณะแนะนําให�
ปรับปรุงแก�ไขด�าน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน - 1. ระยะเวลาการ
ให�บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให�ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท�องถ่ิน 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 30 
วันนับแต�วันท่ี
เอกสารถูกต�องและ
ครบถ�วน (ตาม
พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2557) 

4) - 
 

การแจ�งคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไม�อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ�งการอนุญาตแก�
ผู�ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ท่ีท�องถ่ินกําหนดหากพ�น
กําหนดถือว�าไม�ประสงคBจะ
รับใบอนุญาตเว�นแต�จะมีเหตุ
หรือข�อแก�ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม�อนุญาต 
แจ�งคําสั่งไม�ออกใบอนุญาต

8 วัน - (1. ระยะเวลาการ
ให�บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให�ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท�องถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจ�า
พนักงานท�องถ่ินไม�
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม�อาจมี
คําสั่งไม�อนุญาตได�
ภายใน 30 วันนับ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให*บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ประกอบกิจการรับทําการ
เก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปแก�
ผู�ขออนุญาตทราบพร�อมแจ�ง
สิทธิในการอุทธรณB 
 
 

แต�วันท่ีเอกสาร
ถูกต�องและ
ครบถ�วนให�แจ�ง
การขยายเวลาให�ผู�
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว�า
จะพิจารณาแล�ว
เสร็จพร�อมสําเนา
แจ�งสํานักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) - 
 

ชําระค�าธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาต) 
แจ�งให�ผู�ขออนุญาตมาชําระ
ค�าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท�องถ่ินกําหนด 
 
 

1 วัน - 1. ระยะเวลาการ
ให�บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให�ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท�องถ่ิน 
2. กรณีไม�ชําระ
ตามระยะเวลาท่ี
กําหนดจะต�องเสีย
ค�าปรับเพ่ิมข้ึนอีก
ร�อยละ 20 ของ
จํานวนเงินท่ีค�าง
ชําระ 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล*ว  
     ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู*ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียน
บ�าน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู*ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายว�าด�วย
การควบคุมอาคาร 
(ในกรณีท่ีมีสถานีขน
ถ�าย) หรือใบอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข�อง 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท�องถ่ินกําหนด) 

2) แผนการดําเนินงาน
ในการเก็บขนมูลฝอย
ท่ีแสดงรายละเอียด
ข้ันตอนการ
ดําเนินงานความ
พร�อมด�านกําลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณBและวิธีการ
บริหารจัดการ 

- 0 1 ฉบับ ( เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท�องถ่ินกําหนด) 

3) เอกสารแสดงให�เห็น
ว�าผู�ขับข่ีและ
ผู�ปฏิบัติงานประจํา
ยานพาหนะผ�านการ
ฝTกอบรมด�านการ
จัดการมูลฝอยท่ัวไป 
(ตามหลักเกณฑBท่ี
ท�องถ่ินกําหนด) 
 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท�องถ่ินกําหนด) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู*ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) ใบรับรองแพทยBหรือ
เอกสารแสดงการ
ตรวจสุขภาพ
ประจําปUของ
ผู�ปฏิบัติงานใน    
การเก็บขนมูลฝอย 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท�องถ่ินกําหนด) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 

1) อัตราค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปฉบับละไม�เกิน 5,000 บาท
ต�อปJ(ระบุตามข*อกําหนดของท*องถ่ิน) 
 

ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (อัตราค�าธรรมเนียมระบุตามข�อกําหนดของท�องถ่ิน) 
 

 
17. ช�องทางการร*องเรียน 

1) ช�องทางการร*องเรียน เทศบาลตําบลบ�านฆ�อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม) 
หมายเหตุ โทรศัพทB ๐ ๓๒๗๔ ๔๒๔๑ – ๒ ต�อ ๑๓๓๐ 

2) ช�องทางการร*องเรียน เว็บไซตB www.baankhong.go.th 
หมายเหตุ 

 
18. ตัวอย�างแบบฟอรAม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาต 
(เอกสาร/แบบฟอรBมให�เปIนไปตามข�อกําหนดของถ่ิน) 

 
19. หมายเหตุ 
      - 
 

วันท่ีพิมพA  
สถานะ  
จัดทําโดย สุมน  พรพิทักษBพงศB 
อนุมัติโดย ประเสริฐ  ทองสาด 
เผยแพร�โดย  

 
 

 


