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คู่มือสําหรบัประชาชน  : การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรบัทาํการกาํจัดมูลฝอยทั่วไป 
หน่วยงานที่รบัผดิชอบ  : องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน  
กระทรวง   : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
             
 

1. งานทีใ่หบ้ริการ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทัว่ไป 
  
2. หน่วยงานที่รบัผดิชอบ องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
  
3. ประเภทของงานบรกิาร กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
  
4. หมวดหมู่ของงานบรกิาร อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
  
5. กฎหมายทีใ่ห้อํานาจการอนญุาต หรือทีเ่กีย่วข้อง 
     5.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
     5.2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557  
 

   
6. ระดบัผลกระทบ บริการทั่วไป 
  
7. พื้นทีใ่หบ้รกิาร เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 

 
8. กฎหมาย ข้อบังคบั/ข้อตกลงทีก่ําหนด
ระยะเวลา 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

   ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย/
ข้อกําหนด ฯลฯ 

30 วัน 

 
9. ข้อมูลสถิต ิ  
        จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
        จํานวนคําขอที่มากที่สดุ 0  
        จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0  

 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือสําหรบัประชาชน สําเนาคู่มือสําหรับประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบ

กิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป 
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11. ขอบเขตการใหบ้ริการ 
      สถานที ่/ ช่องทางการใหบ้รกิาร ระยะเวลาเปดิใหบ้รกิาร 
      ฝ่าย (งาน) สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สํานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือกองคลัง 
      องคก์ารบรหิารส่วนตําบลคุง้น้าํวน อําเภอเมืองราชบรุี 
จังหวัดราชบรุ ี/ ตดิต่อด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
      โทรศัพท ์: 0 – 3237 – 4271  
      โทรสาร :  0 – 3237 – 4271  ต่อ  13 

วันจันทร์ ถึง วันศกุร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  
มีพักเท่ียง 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
      12.1 หลักเกณฑ์  วิธกีาร 
      ด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง การ
กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2557 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 30 กันยายน 2557 โดยมีอํานาจ
อนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
 

      ดังน้ัน ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทําเป็นธุรกิจหรือ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต้องย่ืนขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 

      โดยย่ืนคําขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกําหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อบัญญัติ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน ณ ฝ่าย (งาน)  สาธารสุขและสิ่งแวดล้อม สํานักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล หรือกองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 

12.2  เงื่อนไขในการย่ืนคาํขอ 
         (1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกดําเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอย  
ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 
       (2) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
       (3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอยทั่วไป และด้าน
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน  
 
        หมายเหตุ : ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสาร
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วัน
พิจารณาแล้วเสร็จ 

 

13. ขัน้ตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการ 
      13.1 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
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ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน 
การบรกิาร 

ระยะเวลา ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

    ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบอนุญาตประ- 
กอบ กิจการ รั บทํ า ก า ร
กําจัดมูลฝอยทั่วไปพร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นกําหนด 

15 นาที 
 

ฝ่าย (งาน) 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
สํานักงานปลัดอบต.
หรือกองคลัง 

 

2 การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

    เจ้ าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของคําขอ 
และความครบถ้วนของ
เอกสารหลั กฐานทั นท ี
    กรณี ไม่ถูก ต้อง/ครบ 
ถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ย่ืน
คําขอให้แก้ ไข/เ พ่ิมเ ติม
เ พ่ือดําเนินการ  หากไม่
สามารถดําเนินการได้ใน
ขณะน้ันให้จัดทําบันทึก
ความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานย่ืน
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลา
ที่กําหนด โดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ย่ืนคําขอลงนามไว้ใน
บันทึกน้ันด้วย 

1 ช่ัวโมง 
 

ฝ่าย (งาน) 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
สํานักงานปลัดอบต.
หรือกองคลัง 

หากผู้ขอใบอนุญาตไม่
แก้ไขคําขอหรือไม่ส่ง
เ อกสาร เ พ่ิ ม เ ติ ม ให้
ครบถ้วน ตามท่ีกําหนด
ในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่ ง คื น คํ า ข อ แ ล ะ
เอกสาร พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่งการ
คืนด้วย และแจ้งสิทธิ
ใ น ก า ร อุ ท ธ ร ณ์ 
(อุทธรณ์ตาม พ .ร .บ . 
วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539) 

3 การพิจารณา 
 

เ จ้าหน้าที่ตรวจด้านสุข 
ลักษณะ 
    กรณีถูกต้องตามหลัก 
เ กณฑ์ ด้ านสุ ขลั กษณะ 
เ สนอ พิจารณาออก ใบ 
อนุญาต 
    กรณี ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ 

20 วัน ฝ่าย (งาน) 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
สํานักงานปลัดอบต. 

กฎหมายกําหนดภาย 
ใน 30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูก ต้องและ
ครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557) 

4 การแจ้งผล 
การพิจารณา 
 

    การแจ้งคําสั่งออกใบ 
อนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต 
 

5 วัน 
 

 
 
 

ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่
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ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน 
การบรกิาร 

ระยะเวลา ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ

  1. กรณีอนุญาตมีหนังสือ
แจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพ่ือมารับใบ 
อนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นกําหนด หากพ้น
กําหนดถือว่าไม่ประสงค์
จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะ
มี เห ตุหรื อข้ อแก้ ตั ว อัน
สมควร 
  2. กรณีไม่อนุญาตแจ้ง 
คําสั่ งไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการ
กําจัดมูลฝอยท่ัวไปแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบ พร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 

ฝ่าย (งาน) 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
สํานักงานปลัดอบต. 

5 - 
 

    ชํ าระค่ า ธรรม เนี ยม 
(กรณีมีคําสั่งอนุญาต) แจ้ง 
ผู้ขออนุญาตมาชําระค่า 
ธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด
พร้อมรับใบอนุญาต  

5 วัน 
 

กองคลัง ก ร ณี ไ ม่ ชํ า ร ะ ต า ม
ระยะเวลาที่ กํ าหนด 
จ ะ ต้ อ ง เ สี ย ค่ า ป รั บ
เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 
ของจํานวนเงินที่ค้าง
ชําระ) 

 

       13.2  ระยะเวลาดาํเนนิการรวม   15 - 30 วัน 
 
14. งานบรกิารนีผ้่านการดาํเนนิการลดขัน้ตอน 
และระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแล้ว  

ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 

 
15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
  

     15.1 เอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐหรือหลกัฐานทีต่้องใช ้ เอกสารสาํเนา 
      (1)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  1 ฉบับ 
      (2)  สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน  1 ฉบับ 
      15.2 เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนๆ สําหรบัยื่นเพิ่ม เอกสารสาํเนา 
      (1) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือใบอนุญาตตาม
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

จํานวน  1 ฉบับ 
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     (2) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีรับกําจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาตและมี
การดําเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขน
กับผู้กําจัดมูลฝอย 

จํานวน  1 ฉบับ 

     (3) แผนการดําเนินงานในการกําจัดมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดข้ันตอนการ
ดําเนินงาน ความพร้อมด้านกําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ 

จํานวน  1 ฉบับ 

     (4) เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ทําหน้าที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปผ่านการ
ฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางานตามหลักเกณฑ์ที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวนกําหนด 

 
จํานวน  1 ฉบับ 

     (5) ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจําปีของผู้ปฏิบัติงานใน
การกําจัดมูลฝอยทั่วไป 

 
จํานวน  1 ฉบับ 

 

16. คา่ธรรมเนียม 
         อัตราค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป ฉบับละไม่เกิน 
1,000 บาทต่อปี (ระบุตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน) 
  - ค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป ฉบับละไม่เกิน 
1,000 บาทต่อปี 
 
17. ช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียน 

ถ้าหากให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่  
1) ช่องทางการร้องเรียน 

- สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เบอร์โทรศัพท์ 032 – 374271 ต่อ 13  
- เว็บไซต์ www.kungnamwon.com 
- ตู้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ณ หน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
- สายด่วน   08 – 1940 – 1376   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 

08 – 1944 – 1586  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
 2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
               หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดราชบุรี) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
    เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  

ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 
 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม  ตวัอย่าง และคูมื่อการกรอก 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป (แบบ สม.1) 
 2)  แบบ นส.3/1 หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนํามาย่ืน
เพ่ิมเติม ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องจัดทําหนังสือแจ้งภายในวันที่มาย่ืนคําขอใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาต 
 

http://www.kungnamwon.com/
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19. หมายเหตุ :   

 
วันที่พิมพ์   21  กรกฎาคม  2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดทําโดย นางวารุณี เจียมจันทรเศขร 
อนุมัติโดย         นายพิชิต  บํารุงทรัพย์ 

       (นายพิชิต  บํารุงทรัพย์) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 

เผยแพร่โดย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
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