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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการเก็บและขนมลูฝอยทั่วไป 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:กรมอนามยั 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมลูฝอยทัว่ไป 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

 

2) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาํเนาคูมื่อประชาชน] การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมลู

ฝอยทัว่ไป 19/05/2558 09:44  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดนิแดง      

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  

ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหต ุ(- องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินสามารถเปลีย่นแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทีร่บัผิดชอบ 

- ระยะเวลาระบุตามวนัเวลาทีท่อ้งถ่ินเปิดใหบ้ริการ) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1.หลกัเกณฑ์วิธีการ 

 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมลูฝอยทัว่ไปโดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบ

แทนด้วยการคิดคา่บริการต้องยื่นขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นคําขอตาม

แบบฟอร์มท่ีกฎหมายกําหนดพร้อมทัง้เอกสารประกอบการขออนญุาตตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน ณ (งานจดัเก็บรายได้ 

กองคลงั) 

     2.เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 

 

 (1) ผู้ประกอบกิจการท่ีประสงค์ขอรับใบอนญุาตต้องไม่มีประวติัถกูดําเนินคดีด้านการจดัการมลูฝอยท่ีไม่ถกูสขุลกัษณะ 

 

  (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

 

 (3) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบติัของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนมลูฝอยทัว่ไปด้านผู้ขบัข่ีและผู้ปฏิบติังานประจํา

ยานพาหนะด้านสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนมลูฝอยทัว่ไปต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์และมีวิธีการควบคมุกํากบัการขนสง่

เพ่ือป้องกนัการลกัลอบทิง้มลูฝอยถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 

 

  (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน.... 

 

หมายเหตุ: ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยื่นคํา

ขอรับใบอนญุาตประกอบ

กิจการรับทําการเก็บและขน

มลูฝอยทัว่ไปพร้อม

15 นาที - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ



3/8 
 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

หลกัฐานท่ีท้องถ่ินกําหนด 
 

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถกูต้องของคําขอและความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

กรณีไม่ถกูต้อง/ครบถ้วน

เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ยื่นคํา

ขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ

ดําเนินการหากไม่สามารถ

ดําเนินการได้ในขณะนัน้ให้

จดัทําบนัทกึความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลกัฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให้

เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นคําขอลง

นามไว้ในบนัทกึนัน้ด้วย 

 
 

1 ชัว่โมง - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน 

2.  หากผู้ขอ

ใบอนญุาตไม่

แก้ไขคําขอหรือไม่

สง่เอกสารเพ่ิมเติม

ให้ครบถ้วนตามท่ี

กําหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีสง่คืนคํา

ขอและเอกสาร

พร้อมแจ้งเป็น

หนงัสอืถึงเหตุแหง่

การคืนด้วยและ

แจ้งสทิธิในการ

อุทธรณ์ (อุทธรณ์

ตามพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบติัราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539)) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจด้าน

สขุลกัษณะ 

กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์

ด้านสขุลกัษณะเสนอ

พิจารณาออกใบอนญุาต 

กรณีไม่ถกูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ

แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสขุลกัษณะ 

 
 

20 วนั - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน 

2. กฎหมาย

กําหนดภายใน 30 

วนันบัแตว่นัท่ี

เอกสารถกูต้อง

และครบถ้วน 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสขุพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบติัราชการทาง

ปกครอง (ฉบบัท่ี 

2) พ.ศ. 2557)) 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสัง่ออก

ใบอนญุาต/คําสัง่ไม่

อนญุาต 

    1. กรณีอนญุาต 

มีหนงัสอืแจ้งการอนญุาต

แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพ่ือ

มารับใบอนญุาตภายใน

ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด

หากพ้นกําหนดถือวา่ไม่

ประสงค์จะรับใบอนญุาต

8 วนั - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน 

2. ในกรณีท่ีเจ้า

พนกังานท้องถ่ิน

ไม่อาจออก

ใบอนญุาตหรือยงั
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้

ตวัอนัสมควร 

    2. กรณีไมอ่นญุาต 

แจ้งคําสัง่ไม่ออกใบอนญุาต

ประกอบกิจการรับทําการ

เก็บและขนมลูฝอยทัว่ไปแก่

ผู้ขออนญุาตทราบพร้อม

แจ้งสทิธิในการอุทธรณ์ 

 
 

ไม่อาจมีคําสัง่ไม่

อนญุาตได้ภายใน 

30 วนันบัแตว่นัท่ี

เอกสารถกูต้อง

และครบถ้วนให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนญุาต

ทราบทกุ 7 วนั

จนกวา่จะ

พิจารณาแล้วเสร็จ

พร้อมสาํเนาแจ้ง

สาํนกัก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี

คําสัง่อนญุาต) 

แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ

คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ

ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด 

 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน 

2. กรณีไม่ชําระ

ตามระยะเวลาท่ี

กําหนดจะต้องเสยี

คา่ปรับเพ่ิมขึน้อีก

ร้อยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีค้าง

ชําระ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
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14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สาํเนาทะเบียน

บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

สาํเนา

ใบอนญุาตตาม

กฎหมายวา่ด้วย

การควบคมุ

อาคาร (ในกรณี

ท่ีมีสถานีขนถ่าย) 

หรือใบอนญุาต

ตามกฎหมายอ่ืน

ท่ีเก่ียวข้อง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

2) 

แผนการ

ดําเนินงานใน

การเก็บขนมลู

ฝอยท่ีแสดง

รายละเอียด

ขัน้ตอนการ

ดําเนินงานความ

- 0 1 ฉบบั ( เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

พร้อมด้าน

กําลงัคน

งบประมาณวสัดุ

อุปกรณ์และ

วิธีการบริหาร

จดัการ 

3) 

เอกสารแสดงให้

เห็นวา่ผู้ขบัข่ีและ

ผู้ปฏิบติังาน

ประจํา

ยานพาหนะผา่น

การฝึกอบรมด้าน

การจดัการมลู

ฝอยทัว่ไป (ตาม

หลกัเกณฑ์ท่ี

ท้องถ่ินกําหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

4) 

ใบรับรองแพทย์

หรือเอกสาร

แสดงการตรวจ

สขุภาพประจําปี

ของผู้ปฏิบติังาน

ในการเก็บขนมลู

ฝอย 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทาํการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

(ระบุตามข้อกาํหนดของท้องถ่ิน) 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ (อตัราค่าธรรมเนียมระบุตามขอ้กําหนดของทอ้งถ่ิน) 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลทา่ดินแดง  

หมายเหต(ุเลขท่ี 62 หมู่2 ตําบลทา่ดินแดง อําเภอผกัไห ่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13120 /  

โทรศพัท์ 035-397050) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของถ่ิน) 

 

 

19. หมายเหต ุ

- 

 

วันที่พมิพ์ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 

จัดทาํโดย อโรชา   ทองผาภมิูจริยา 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารสว่นตําบล 

ทา่ดินแดง 

เผยแพร่โดย อโรชา   ทองผาภมิูจริยา 

 

 

 
 


