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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรเก็บและขนมูลฝอยติดเชือ้
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชือ่ กระบวนงำน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บและขนมูลฝอยติดเชือ้
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลนครระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง :
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
3) กฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชือ้ พ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บและขนมูลฝอยติดเชือ้ เทศบาล
นครระยอง
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ เทศบาลนครระยอง
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.หลักเกณฑ์วิธีการ
ผูใ้ ดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บและขนมูลฝอยติดเชือ้ โดยทาเป็ นธุรกิจหรือได้รบั ประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ท่รี บั ผิดชอบโดยยื่นคาขอตาม
แบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนดพร้อมทัง้ เอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่นณกลุม่ /กอง/ฝ่ ายที่
รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผูป้ ระกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถกู ดาเนินคดีดา้ นการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถกู สุขลักษณะ
(2) ผูป้ ระกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถกู ต้องและครบถ้วน
(3) หลักเกณฑ์ดา้ นคุณสมบัติของผูป้ ระกอบกิจการด้านยานพาหนะขนมูลฝอยด้านผูข้ บั ขี่และผูป้ ฏิบตั ิงานประจา
ยานพาหนะด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยติดเชือ้ ต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุมกากับการขนส่ง
เพื่อป้องกันการลักลอบทิง้ มูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขัน้ ตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แต่เจ้าหน้าที่ได้รบั เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ผูข้ อรับใบอนุญาตยื่นคา
15 นาที
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการเก็บและขน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง

หมำยเหตุ

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

มูลฝอยติดเชือ้ พร้อม
หลักฐานที่ทอ้ งถิ่นกาหนด

การตรวจสอบเอกสาร

2)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ 1 ชั่วโมง
ถูกต้องของคาขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผูย้ ่นื คา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการหากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนัน้ ให้
จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผูย้ ่ืนคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนัน้ ด้วย

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
จังหวัดระยอง

เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

หมำยเหตุ

รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. หากผูข้ อ
ใบอนุญาตไม่
แก้ไขคาขอหรือไม่
ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วนตามที่
กาหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่สง่ คืนคา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจด้าน
20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้องตาม
หลักเกณฑ์ดา้ นสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ

เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

-

การแจ้งคาสั่งออก
ใบอนุญาต/คาสั่งไม่
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาต
แก่ผขู้ ออนุญาตทราบเพื่อ

เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

3)

4)

8 วัน

หมำยเหตุ

2539)
)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. กฎหมาย
กาหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
2)
พ.ศ. 2557)
)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ทอ้ งถิ่นกาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการ
เก็บและขนมูลฝอยติดเชือ้
แก่ผขู้ ออนุญาตทราบพร้อม
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์

-

5)

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผขู้ ออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทอ้ งถิ่นกาหนด

เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

หมำยเหตุ

2. ในกรณีท่เี จ้า
พนักงานท้องถิ่น
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยัง
อาจมีคาสั่งไม่
อนุญาตได้ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผขู้ ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสาเนาแจ้ง
สานักก.พ.ร.
ทราบ)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชาระ
ตามระยะเวลาที่
กาหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึน้ อีก
ร้อยละ 20 ของ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

จานวนเงินที่คา้ ง
ชาระ)
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
0
1)
ประชำชน
สำเนำทะเบียน 0
2)
บ้ำน

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

สำเนำ
ใบอนุญำตตำม
กฎหมำยว่ำด้วย
กำรควบคุม
อำคำร (ในกรณี
ที่มีสถำนีขนถ่ำย)
หรือใบอนุญำต
ตำมกฎหมำยอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นกำหนด)
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ที่

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
เอกสำรหรือ
หลักฐำนแสดง
คุณวุฒิของ
เจ้ำหน้ำที่
รับผิดชอบในกำร
เก็บและขนมูล
ฝอยติดเชือ้ อย่ำง
น้อยหนึ่งคน
(คุณสมบัติสำเร็จ
กำรศึกษำไม่ต่ำ
กว่ำปริญญำตรี
หรือเทียบเท่ำใน
สำขำ
วิทยำศำสตร์ดำ้ น
สำธำรณสุข
สุขำภิบำล
ชีววิทยำและ
วิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ดำ้ นใด
ด้ำนหนึ่ง)
เอกสำรหรือ
หลักฐำนแสดง
สถำนที่รบั กำจัด
มูลฝอยติดเชือ้ ที่
ได้รบั ใบอนุญำต
และมีกำรดำเนิน
กิจกำรที่ถกู ต้อง
ตำมหลัก
สุขำภิบำลโดยมี

0

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นกำหนด)

1

ฉบับ

(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นกำหนด)
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ที่

4)

5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หลักฐำนสัญญำ
ว่ำจ้ำงระหว่ำงผู้
ขนกับผูก้ ำจัดมูล
ฝอย
แผนกำร
ดำเนินงำนใน
กำรเก็บขนมูล
ฝอยที่แสดง
รำยละเอียด
ขัน้ ตอนกำร
ดำเนินงำนควำม
พร้อมด้ำน
กำลังคน
งบประมำณวัสดุ
อุปกรณ์และ
วิธีกำรบริหำร
จัดกำร
เอกสำรแสดงให้ เห็นว่ำผูข้ บั ขี่และ
ผูป้ ฏิบตั ิงำน
ประจำ
ยำนพำหนะผ่ำน
กำรฝึ กอบรมกำร
ป้องกันและระงับ
กำรแพร่เชือ้ หรือ
อันตรำยที่อำจ
เกิดจำกมูลฝอย
ติดเชือ้ (ตำม
หลักสูตรและ

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

1

ฉบับ

(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นกำหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นกำหนด)
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ที่

6)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ระยะเวลำที่
กระทรวง
สำธำรณสุข
กำหนดโดย
ประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำ)
ใบรับรองแพทย์ หรือเอกสำร
แสดงกำรตรวจ
สุขภำพประจำปี
ของผูป้ ฏิบตั ิงำน
ในกำรเก็บขนมูล
ฝอยติดเชือ้

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ฉบับ

หมำยเหตุ

(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นกำหนด)

16. ค่ำธรรมเนียม
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรับทำกำรเก็บและขนมูลฝอยติดเชือ้ ฉบับละไม่เกิน 10,000 บำทต่อปี
หมำยเหตุ ((ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น))

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบาลนครระยอง
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111
หมายเหตุ2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็ นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)

19. หมำยเหตุ
่ ิมพ์
วันทีพ
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/09/2558
เผยแพร่ค่มู ือบนเว็บไซต์แล้ว
นางนงค์ชภรณ์ โพธิ์ไพจิตร
นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง
นางสาวศกลวรรณ ปัญญานุภาพ

