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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : องค์การบริหารสว่นต าบลโรงหีบ 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนมลูฝอยทัว่ไป 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารสว่นต าบลโรงหีบ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
2) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ต าบลโรงหีบและต าบลบางกุ้ง  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30    วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูม่ือประชาชน] การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนมลู
ฝอยทัว่ไป 19/05/2558 09:44  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยตามหลกัการปฏิบติันัน้สถานประกอบกิจการใดตัง้อยู่ในเขต

ทอ้งถ่ินใดใหยื้่นค าขอใบอนญุาตในเขตทอ้งถ่ินนัน้  (ระบกุลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบในการใหบ้ริการในเขต
ทอ้งถ่ินนัน้) 
    /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที่ยง) 
หมายเหตุ (- องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถเปล่ียนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที่รับผิดชอบ 
- ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาที่ทอ้งถ่ินเปิดใหบ้ริการ) 
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12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.หลกัเกณฑ์วิธีการ 
 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนมลูฝอยทัว่ไปโดยท าเป็นธรุกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดคา่บริการต้องย่ืนขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยย่ืนค าขอตาม
แบบฟอร์มท่ีกฎหมายก าหนดพร้อมทัง้เอกสารประกอบการขออนญุาตตามข้อก าหนดของท้องถ่ินณกลุม่/กอง/ฝ่ายท่ี
รับผิดชอบ (ระบ)ุ 
 
     2.เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 
 (1) ผู้ประกอบกิจการท่ีประสงค์ขอรับใบอนญุาตต้องไมม่ีประวตัิถกูด าเนินคดีด้านการจดัการมลูฝอยท่ีไมถ่กูสขุลกัษณะ 
 
  (2) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 
 
 (3) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัิของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนมลูฝอยทัว่ไปด้านผู้ขบัขี่และผู้ปฏิบตัิงานประจ า
ยานพาหนะด้านสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนมลูฝอยทัว่ไปต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์และมีวิธีการควบคมุก ากบัการขนสง่
เพ่ือป้องกนัการลกัลอบทิง้มลูฝอยถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 
  (4) ......ระบเุพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 
 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูม่ือจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน
คูม่ือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผดิชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนค า
ขอรับใบอนญุาตประกอบ

15 นาที - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่น
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

กิจการรับท าการเก็บและขน
มลูฝอยทัว่ไปพร้อม
หลกัฐานท่ีท้องถ่ินก าหนด 
 

งาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถกูต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนค า
ขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ด าเนินการหากไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนัน้ให้
จดัท าบนัทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอลง
นามไว้ในบนัทึกนัน้ด้วย 
 
 

1 ชัว่โมง - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถ่ิน 
2.  หากผู้ขอ
ใบอนญุาตไม่
แก้ไขค าขอหรือไม่
สง่เอกสารเพ่ิมเติม
ให้ครบถ้วนตามท่ี
ก าหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าท่ีสง่คืนค า
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 
 
 

20 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถ่ิน 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน 30 
วนันบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัท่ี 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจ้งค าสัง่ออก
ใบอนญุาต/ค าสัง่ไม่
อนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพ่ือ
มารับใบอนญุาตภายใน

8 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจ้า
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด
หากพ้นก าหนดถือวา่ไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 
    2. กรณีไมอ่นญุาต 
แจ้งค าสัง่ไมอ่อกใบอนญุาต
ประกอบกิจการรับท าการ
เก็บและขนมลูฝอยทัว่ไปแก่
ผู้ขออนญุาตทราบพร้อม
แจ้งสิทธิในการอทุธรณ์ 
 
 

พนกังานท้องถ่ิน
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีค าสัง่ไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมส าเนาแจ้ง
ส านกัก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสัง่อนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด 
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่น
งาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถ่ิน 
2. กรณีไมช่ าระ
ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพ่ิมขึน้อีก
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินท่ีค้าง
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ช าระ) 
ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายวา่ด้วย
การควบคมุ
อาคาร (ในกรณี
ท่ีมีสถานีขนถ่าย) 
หรือใบอนญุาต
ตามกฎหมายอื่น
ท่ีเก่ียวข้อง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินก าหนด) 

2) แผนการ - 0 1 ฉบบั ( เอกสารและ
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ด าเนินงานใน
การเก็บขนมลู
ฝอยท่ีแสดง
รายละเอียด
ขัน้ตอนการ
ด าเนินงานความ
พร้อมด้าน
ก าลงัคน
งบประมาณวสัดุ
อปุกรณ์และ
วิธีการบริหาร
จดัการ 

หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินก าหนด) 

3) 

เอกสารแสดงให้
เห็นวา่ผู้ขบัขี่และ
ผู้ปฏิบตัิงาน
ประจ า
ยานพาหนะผา่น
การฝึกอบรมด้าน
การจดัการมลู
ฝอยทัว่ไป (ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ี
ท้องถ่ินก าหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินก าหนด) 

4) 

ใบรับรองแพทย์
หรือเอกสาร
แสดงการตรวจ
สขุภาพประจ าปี
ของผู้ปฏิบตัิงาน
ในการเก็บขนมลู
ฝอย 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินก าหนด) 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

(ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 
ค่าธรรมเนียม ......... บาท 
หมายเหตุ (อตัราค่าธรรมเนียมระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน แจ้งผา่นศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนตามช่องทางการให้บริการของสว่นราชการนัน้  ๆ

หมายเหตุ(ระบสุ่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน) 
2) ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของถ่ิน) 
 

19. หมายเหตุ 
- 

วันท่ีพมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูม่ือบนเวบ็ไซต์แล้ว 
จัดท าโดย องค์การบริหารสว่นต าบลโรงหีบ 
อนุมัติโดย นายเวชยนัต์ คงประชา 
เผยแพร่โดย นางภรภทัร  ปานเนือง 

 
 

 
 


