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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทาํการเกบ็และขนมูลฝอยตดิเชื �อ 

หน่วยงานที�รับผิดชอบ:กรมอนามยั 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ชื�อกระบวนงาน:การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมลูฝอยติดเชื �อ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที�ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ�น (กระบวนงานบริการที�

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

 

2) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และที�แก้ไขเพิ�มเติมพ.ศ. 2550 

 

3) กฎกระทรวงว่าดว้ยการกําจดัมูลฝอยติดเชื�อพ.ศ. 2545 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั�วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ�น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ือประชาชน] การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมลู

ฝอยติดเชื �อ 20/05/2558 09:57  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นโดยตามหลกัการปฏิบติันั�นสถานประกอบกิจการใดตั�งอยู่ในเขต

ทอ้งถิ�นใดใหยื้�นคําขอใบอนญุาตในเขตทอ้งถิ�นนั�น (ระบกุลุ่ม/กอง/ฝ่ายที�รับผิดชอบในการใหบ้ริการในเขต

ทอ้งถิ�นนั�น)/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
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08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที�ยง) 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี�ยนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที�รับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาที�ทอ้งถิ�นเปิดใหบ้ริการ) 

 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1.หลกัเกณฑ์วิธีการ 

 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมลูฝอยติดเชื �อโดยทําเป็นธรุกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบ

แทนด้วยการคิดคา่บริการต้องยื�นขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถิ�นหรือพนกังานเจ้าหน้าที�ที�รับผดิชอบโดยยื�นคําขอตาม

แบบฟอร์มที�กฎหมายกําหนดพร้อมทั �งเอกสารประกอบการขออนญุาตตามข้อกําหนดของท้องถิ�นณกลุม่/กอง/ฝ่ายที�

รับผิดชอบ (ระบ)ุ 

 

   2. เงื�อนไขในการยื�นคําขอ (ตามที�ระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถิ�น) 

 

 (1) ผู้ประกอบกิจการที�ประสงค์ขอรับใบอนญุาตต้องไมม่ีประวตัิถกูดําเนินคดีด้านการจดัการมลูฝอยที�ไมถ่กูสขุลกัษณะ 

 

  (2) ผู้ประกอบการต้องยื�นเอกสารที�ถกูต้องและครบถ้วน 

 

 (3) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัิของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนมลูฝอยด้านผู้ขบัขี�และผู้ปฏิบตัิงานประจํา

ยานพาหนะด้านสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนมลูฝอยติดเชื �อต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์และมีวิธีการควบคมุกํากบัการขนสง่

เพื�อป้องกนัการลกัลอบทิ �งมลูฝอยให้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ�น) 

 

  (4) ......ระบเุพิ�มเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื�อนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบที�ราชการสว่น

ท้องถิ�นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ�น.... 

 

หมายเหต:ุ ขั �นตอนการดําเนินงานตามคูม่ือจะเริ�มนบัระยะเวลาตั �งแตเ่จ้าหน้าที�ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที�ระบไุว้ใน

คูม่ือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 

 
 

13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที� รับผดิชอบ 



3/10 
 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยื�นคํา

ขอรับใบอนญุาตประกอบ

กิจการรับทําการเก็บและขน

มลูฝอยติดเชื �อพร้อม

หลกัฐานที�ท้องถิ�นกําหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หน่วยงานที�

รับผิดชอบ 

ให้ระบไุปตาม

บริบทของท้องถิ�น 

) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที�ตรวจสอบความ

ถกูต้องของคําขอและความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน

เจ้าหน้าที�แจ้งตอ่ผู้ ยื�นคํา

ขอให้แก้ไข/เพิ�มเติมเพื�อ

ดําเนินการหากไมส่ามารถ

ดําเนินการได้ในขณะนั �นให้

จดัทําบนัทึกความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลกัฐานยื�นเพิ�มเติมภายใน

ระยะเวลาที�กําหนดโดยให้

เจ้าหน้าที�และผู้ ยื�นคําขอลง

นามไว้ในบนัทึกนั �นด้วย 

 
 

1 ชั�วโมง - (1. ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หน่วยงานที�

รับผิดชอบ 

ให้ระบไุปตาม

บริบทของท้องถิ�น 

2. หากผู้ขอ

ใบอนญุาตไม่

แก้ไขคําขอหรือไม่

สง่เอกสารเพิ�มเติม

ให้ครบถ้วนตามที�

กําหนดในแบบ

บนัทึกความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าที�สง่คนืคํา

ขอและเอกสาร

พร้อมแจ้งเป็น

หนงัสือถึงเหตแุห่ง

การคืนด้วยและ

แจ้งสิทธิในการ

อทุธรณ์ (อทุธรณ์
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ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ตามพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัิราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539) 

) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที�ตรวจด้าน

สขุลกัษณะ 

กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์

ด้านสขุลกัษณะเสนอ

พิจารณาออกใบอนญุาต 

กรณีไมถ่กูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ

แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสขุลกัษณะ 

 
 

20 วนั - (1. ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หน่วยงานที�

รับผิดชอบ 

ให้ระบไุปตาม

บริบทของท้องถิ�น 

2. กฎหมาย

กําหนดภายใน 

30 วนันบัแตว่นัที�

เอกสารถกูต้อง

และครบถ้วน 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสขุพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัิราชการทาง

ปกครอง (ฉบบัที� 

2)  

พ.ศ. 2557) 

) 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสั�งออก

ใบอนญุาต/คําสั�งไม่

อนญุาต 

8 วนั - (1. ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หน่วยงานที�
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ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

    1. กรณีอนญุาต 

มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต

แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพื�อ

มารับใบอนญุาตภายใน

ระยะเวลาที�ท้องถิ�นกําหนด

หากพ้นกําหนดถือวา่ไม่

ประสงค์จะรับใบอนญุาต

เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้

ตวัอนัสมควร 

   2. กรณีไมอ่นญุาต 

แจ้งคําสั�งไมอ่อกใบอนญุาต

ประกอบกิจการรับทําการ

เก็บและขนมลูฝอยติดเชื �อ

แก่ผู้ขออนญุาตทราบพร้อม

แจ้งสิทธิในการอทุธรณ์ 

 
 

รับผิดชอบ 

ให้ระบไุปตาม

บริบทของท้องถิ�น 

2. ในกรณีที�เจ้า

พนกังานท้องถิ�น

ไมอ่าจออก

ใบอนญุาตหรือยงั

อาจมีคําสั�งไม่

อนญุาตได้ภายใน 

30 วนันบัแตว่นัที�

เอกสารถกูต้อง

และครบถ้วนให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนญุาต

ทราบทกุ 7 วนั

จนกวา่จะ

พิจารณาแล้วเสร็จ

พร้อมสําเนาแจ้ง

สํานกัก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี

คําสั�งอนญุาต) 

แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ

คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ

ระยะเวลาที�ท้องถิ�นกําหนด 

 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หน่วยงานที�

รับผิดชอบ 

ให้ระบไุปตาม

บริบทของท้องถิ�น 

2. กรณีไมชํ่าระ

ตามระยะเวลาที�
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ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

กําหนดจะต้องเสยี

คา่ปรับเพิ�มขึ �นอีก

ร้อยละ 20 ของ

จํานวนเงินที�ค้าง

ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วนั 

 
14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนา

ใบอนญุาตตาม

กฎหมายวา่ด้วย

การควบคมุ

อาคาร (ในกรณี

ที�มีสถานีขนถ่าย) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอื�นๆ

ตามที�ราชการสว่น

ท้องถิ�นกําหนด) 
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ที� 
รายการเอกสาร

ยื�นเพิ�มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หรือใบอนญุาต

ตามกฎหมายอื�น

ที�เกี�ยวข้อง 

2) 

เอกสารหรือ

หลกัฐานแสดง

คณุวฒุิของ

เจ้าหน้าที�

รับผิดชอบในการ

เก็บและขนมลู

ฝอยติดเชื �ออย่าง

น้อยหนึ�งคน 

(คณุสมบตัิสําเร็จ

การศกึษาไมต่ํ�า

กวา่ปริญญาตรี

หรือเทียบเท่าใน

สาขา

วิทยาศาสตร์ด้าน

สาธารณสขุ

สขุาภิบาล

ชีววิทยาและ

วิทยาศาสตร์

การแพทย์ด้านใด

ด้านหนึ�ง) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอื�นๆ

ตามที�ราชการสว่น

ท้องถิ�นกําหนด) 

3) 

เอกสารหรือ

หลกัฐานแสดง

สถานที�รับกําจดั

มลูฝอยติดเชื �อที�

ได้รับใบอนญุาต

และมีการดําเนิน

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอื�นๆ

ตามที�ราชการสว่น

ท้องถิ�นกําหนด) 
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ที� 
รายการเอกสาร

ยื�นเพิ�มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กิจการที�ถกูต้อง

ตามหลกั

สขุาภิบาลโดยมี

หลกัฐานสญัญา

วา่จ้างระหวา่งผู้

ขนกบัผู้ กําจดัมลู

ฝอย 

4) 

แผนการ

ดําเนินงานใน

การเก็บขนมลู

ฝอยที�แสดง

รายละเอียด

ขั �นตอนการ

ดําเนินงานความ

พร้อมด้าน

กําลงัคน

งบประมาณวสัดุ

อปุกรณ์และ

วิธีการบริหาร

จดัการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอื�นๆ

ตามที�ราชการสว่น

ท้องถิ�นกําหนด) 

5) 

เอกสารแสดงให้

เห็นวา่ผู้ขบัขี�และ

ผู้ปฏิบตัิงาน

ประจํา

ยานพาหนะผา่น

การฝึกอบรมการ

ป้องกนัและระงบั

การแพร่เชื �อหรือ

อนัตรายที�อาจ

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอื�นๆ

ตามที�ราชการสว่น

ท้องถิ�นกําหนด) 
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ที� 
รายการเอกสาร

ยื�นเพิ�มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เกิดจากมลูฝอย

ติดเชื �อ (ตาม

หลกัสตูรและ

ระยะเวลาที�

กระทรวง

สาธารณสขุ

กําหนดโดย

ประกาศในราช

กิจจานเุบกษา) 

6) 

ใบรับรองแพทย์

หรือเอกสาร

แสดงการตรวจ

สขุภาพประจําปี

ของผู้ปฏิบตัิงาน

ในการเก็บขนมลู

ฝอยติดเชื �อ 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอื�นๆ

ตามที�ราชการสว่น

ท้องถิ�นกําหนด) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทาํการเกบ็และขนมูลฝอยตดิเชื �อฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ ((ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิ�น)) 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนแจ้งผา่นศนูย์รับเรื�องร้องเรียนตามช่องทางการให้บริการของสว่นราชการนั �นๆ 

หมายเหตุ(ระบสุ่วนงาน/หน่วยงานที�รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ�น) 

 

 
19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คูม่ือบนเวบ็ไซต์แล้ว 

จัดทาํโดย ลิลลี�สวุามีน 

อนุมัติโดย สมชายตู้แก้ว 

เผยแพร่โดย เชาวลิตทวนทอง 

 

 

 
 


