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คูมอืสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 

หนวยงานที่รับผดิชอบ:เทศบาลตําบลหวยยาง  อําเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมอนามัย 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารท่ีใหบรกิารในสวนภูมภิาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดยีว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิพ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน 

9. ขอมูลสถติิ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเก็บและขน

มูลฝอยทั่วไป 19/05/2558 09:44  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ  เทศบาลตําบลหวยยาง  ตําบลหวยยาง  อําเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูม ิ            

โทรศัพท/โทรสาร  044-129281 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบรกิารวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเท่ียง) 

หมายเหตุ (- องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดตามหนาท่ีรับผดิชอบ 

- ระยะเวลาระบุตามวนัเวลาท่ีทองถ่ินเปดใหบรกิาร) 

12. หลักเกณฑ วธีิการ เง่ือนไข(ถาม)ี ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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1.หลักเกณฑวธิกีาร 

ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบรกิารตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรอืพนักงานเจาหนาท่ีที่รับผดิชอบโดยยื่น

คําขอตามแบบฟอรมท่ีกฎหมายกําหนดพรอมทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอกําหนดของทองถิ่นณกลุม/

กอง/ฝายท่ีรับผดิชอบ (ระบุ) 

     2.เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น) 

 (1) ผูประกอบกิจการท่ีประสงคขอรับใบอนุญาตตองไมมีประวัติถูกดําเนนิคดดีานการจัดการมูลฝอยที่ไมถูก

สุขลักษณะ 

  (2) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 

 (3) หลักเกณฑดานคุณสมบัตขิองผูประกอบกิจการดานยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปดานผูขับข่ีและผูปฏบัิตงิาน

ประจํายานพาหนะดานสุขลักษณะวิธกีารเก็บขนมูลฝอยท่ัวไปตองถูกตองตามหลักเกณฑและมีวิธีการควบคุมกํากับ

การขนสงเพ่ือปองกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถิ่น) 

  (4) ......ระบุเพ่ิมเตมิตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการสวน

ทองถิ่นกําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น.... 

หมายเหตุ: ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน

คูมอืประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอยีดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคํา

ขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการรับทําการเก็บและ

ขนมูลฝอยทั่วไปพรอม

หลักฐานท่ีทองถ่ินกําหนด 

 

15 นาที เทศบาลตําบล

หวยยาง อําเภอ

คอนสาร 

จังหวัดชัยภูมิ 

(1. ระยะเวลาการ

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานที่

รับผดิชอบใหระบุ

ไปตามบรบิทของ

ทองถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ

ถูกตองของคําขอและ

ความครบถวนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

กรณีไมถูกตอง/ครบถวน

เจาหนาท่ีแจงตอผูยื่นคํา

1 ช่ัวโมง เทศบาลตําบล

หวยยาง อําเภอ

คอนสาร 

จังหวัดชัยภูมิ 

(1. ระยะเวลาการ

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานที่

รับผดิชอบใหระบุ

ไปตามบรบิทของ

ทองถ่ิน 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอยีดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ขอใหแกไข/เพิ่มเตมิเพื่อ

ดําเนินการหากไมสามารถ

ดําเนินการไดในขณะนัน้ให

จัดทําบันทึกความบกพรอง

และรายการเอกสารหรอื

หลักฐานยื่นเพิ่มเตมิภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดโดยให

เจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลง

นามไวในบันทึกนัน้ดวย 

 

 

2.  หากผูขอ

ใบอนุญาตไม

แกไขคําขอหรือไม

สงเอกสาร

เพ่ิมเตมิให

ครบถวนตามที่

กําหนดในแบบ

บันทกึความ

บกพรองให

เจาหนาท่ีสงคนื

คําขอและเอกสาร

พรอมแจงเปน

หนังสอืถึงเหตุ

แหงการคืนดวย

และแจงสิทธใิน

การอุทธรณ 

(อทุธรณตาม

พ.ร.บ. วิธปีฏิบัติ

ราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีตรวจดาน

สุขลักษณะ 

กรณีถูกตองตาม

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ

เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

กรณีไมถูกตองตาม

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ

20 วัน เทศบาลตําบล

หวยยาง อําเภอ

คอนสาร 

จังหวัดชัยภูมิ 

(1. ระยะเวลาการ

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานที่

รับผดิชอบใหระบุ

ไปตามบรบิทของ

ทองถ่ิน 

2. กฎหมาย

กําหนดภายใน 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอยีดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

แนะนําใหปรับปรุงแกไข

ดานสุขลักษณะ 

 

 

30 วันนับแตวันที่

เอกสารถูกตอง

และครบถวน 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสุขพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัตริาชการ

ทางปกครอง 

(ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2557) 

) 

4) 

- 

 

การแจงคําสั่งออก

ใบอนุญาต/คําสั่งไม

อนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

มหีนังสอืแจงการอนุญาต

แกผูขออนุญาตทราบเพ่ือ

มารับใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด

หากพนกําหนดถือวาไม

ประสงคจะรับใบอนุญาต

เวนแตจะมเีหตุหรอืขอแก

ตัวอันสมควร 

    2. กรณีไมอนุญาต 

แจงคําสั่งไมออก

ใบอนุญาตประกอบกิจการ

รับทําการเก็บและขนมูล

ฝอยท่ัวไปแกผูขออนุญาต

8 วัน เทศบาลตําบล

หวยยาง อําเภอ

คอนสาร 

จังหวัดชัยภูมิ 

(1. ระยะเวลาการ

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานที่

รับผดิชอบใหระบุ

ไปตามบรบิทของ

ทองถ่ิน 

2. ในกรณีที่เจา

พนักงานทองถิ่น

ไมอาจออก

ใบอนุญาตหรอืยัง

ไมอาจมีคําสั่งไม

อนุญาตไดภายใน 

30 วันนับแตวันที่

เอกสารถูกตอง

และครบถวนให

แจงการขยาย

เวลาใหผูขอ
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอยีดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ทราบพรอมแจงสิทธิใน

การอุทธรณ 

 

 

อนุญาตทราบทุก 

7 วันจนกวาจะ

พจิารณาแลว

เสรจ็พรอมสําเนา

แจงสํานักก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) 

- 

 

ชําระคาธรรมเนยีม (กรณี

มคีําสั่งอนุญาต) 

แจงใหผูขออนุญาตมา

ชําระคาธรรมเนยีมตาม

อัตราและระยะเวลาที่

ทองถิ่นกําหนด 

 

 

1 วัน เทศบาลตําบล

หวยยาง อําเภอ

คอนสาร 

จังหวัดชัยภูมิ 

(1. ระยะเวลาการ

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานที่

รับผดิชอบใหระบุ

ไปตามบรบิทของ

ทองถ่ิน 

2. กรณีไมชําระ

ตามระยะเวลาที่

กําหนดจะตอง

เสียคาปรับ

เพ่ิมขึ้นอกีรอยละ 

20 ของจํานวน

เงินท่ีคางชําระ) 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม 30 วัน 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนนิการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตวัตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว - 0 1 ฉบับ - 
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ที ่
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตวัตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประชาชน 

2) 
สําเนาทะเบยีน

บาน 

- 0 1 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเตมิ 

ที ่
รายการ

เอกสารย่ืน
เพิ่มเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนา

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายวาดวย

การควบคุม

อาคาร (ในกรณี

ที่มีสถานขีน

ถาย) หรือ

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายอื่นที่

เก่ียวของ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการ

สวนทองถิ่น

กําหนด) 

2) 

แผนการ

ดําเนนิงานใน

การเก็บขนมูล

ฝอยที่แสดง

รายละเอยีด

ขัน้ตอนการ

ดําเนนิงานความ

พรอมดาน

กําลังคน

งบประมาณวัสดุ

- 0 1 ฉบับ ( เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการ

สวนทองถิ่น

กําหนด) 
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ที ่
รายการ

เอกสารย่ืน
เพิ่มเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อุปกรณและ

วิธกีารบรหิาร

จัดการ 

3) 

เอกสารแสดงให

เห็นวาผูขับขี่และ

ผูปฏบัิตงิาน

ประจํา

ยานพาหนะผาน

การฝกอบรม

ดานการจัดการ

มูลฝอยทั่วไป 

(ตามหลักเกณฑ

ที่ทองถิ่น

กําหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการ

สวนทองถิ่น

กําหนด) 

4) 

ใบรบัรองแพทย

หรือเอกสาร

แสดงการตรวจ

สุขภาพประจําป

ของผูปฏิบัตงิาน

ในการเก็บขนมูล

ฝอย 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการ

สวนทองถิ่น

กําหนด) 

 

16. คาธรรมเนยีม 

1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปฉบับละไมเกนิ 5,000 บาทตอป 

(ระบุตามขอกําหนดของทองถิ่น) 

คาธรรมเนยีม0 บาท 

หมายเหตุ (อตัราคาธรรมเนียมระบุตามขอกําหนดของทองถิ่น 

) 
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17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน  สํานักงานเทศบาลตําบลหวยยาง  ตําบลหวยยาง  อําเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 

หมายเหตุ(1. ทางอนิเทอรเน็ต (www.huai-yang.go.th) 

2. ทางโทรศัพท (044-129281) 

3. ทางไปรษณีย (80  หมู  18  ตําบลหวยยาง อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180  

4. รองเรียนดวยตนเอง 

5. ตูรับฟงความคดิเห็น (ตัง้อยูณสํานักงานเทศบาลตําบลหวยยาง) 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบรกิารประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300) 

 

18. ตวัอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอืการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอรมใหเปนไปตามขอกําหนดของถิ่น) 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที่พิมพ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย ลลิลี่สุวามีน 

อนุมัตโิดย สมชายตูแกว 

เผยแพรโดย เชาวลิตทวนทอง 

 

 

 
 


