
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอใบอนญุำตประกอบกจิกำรรบัท ำกำรเก็บ ขน หรอืก ำจดัส ิง่ปฏกิลู

หรอืมลูฝอย 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลเมอืงบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบรุ ีกระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ตามพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 หมวด 3 การก าจัดสิง่ปฎกิลูและมลูฝอย มาตรา 18 การก าจัดสิง่ปฏกิลูและมลู

ฝอยในเขตราชการสว่นทอ้งถิน่ใด ใหเ้ป็นอ านาจหนา้ทีข่องราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้ มาตรา 19 หา้มมใิหผู้ใ้ดด าเนนิกจิการรับท า

การเก็บ ขน หรอืก าจัดสิง่ปฎกิลู หรอืมลูฝอย โดยท าเป็นธรุกจิหรอืโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคดิคา่บรกิาร เวน้แตจ่ะ

ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ 

 

 เทศบาลเมอืงบางกรวย ไดอ้อกเทศบญัญัตเิทศบาลเมอืงบางกรวย เรือ่ง การก าจัดสิง่ปฏกิลูและมลูฝอย พ.ศ. 2548 วา่ดว้ย

กจิการรับท าการเก็บ ขน หรอืก าจัดสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย ผูใ้ดประสงคจ์ะด าเนนิกจิการรับท าการเก็บ ขน หรอืก าจัดสิง่ปฏกิลูหรอื

มลูฝอย โดยท าเป็นธรุกจิหรอืโดยรับประโยชนต์อบแทนดว้ยการคดิคา่บรกิาร ใหไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บ 

ขน หรอืก าจัดสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย 

 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 0 2446 7102-3 ตอ่ 13-15 

โทรสาร   0 2883 6013))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูป้ระกอบการยืน่แบบค ารอ้งขอรับหนังสอืรับรองการแจง้/ใบ

อนุญาตฯ พรอ้มหลักฐานเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี - 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบใบค ารอ้งและเอกสารหลกัฐาน  
  

2.1 กรณีค าขอ และเอกสารหลกัฐานไมถ่กูตอ้งครบถว้น 
 ไมถ่กูตอ้ง เจา้หนา้ทีแ่จง้ผูข้อรับใบอนุญาตทราบ 

2.1.1 ใหด้ าเนนิการแกไ้ขทนัท ี

2.1.2 บนัทกึแจง้ผูป้ระกอบการแกไ้ขภายใน 
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

2.2 กรณีค าขอ และเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้น   
     เจา้หนา้ทีแ่จง้ผูป้ระกอบการถงึวนั เวลา ในการออก

ตรวจสอบ 
     สถานทีข่อรับใบอนุญาตฯ  

หมายเหต ุ วนัและเวลาในการตรวจสถานทีแ่ลว้แตข่อ้ตกลงของ 

          เจา้หนา้ทีแ่ละผูป้ระกอบการก าหนด 
(หมายเหต:ุ (หากผูข้อใบอนุญาตไม่แกไ้ขค าขอหรอืไม่สง่
เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้น ตามทีก่ าหนดในแบบบนัทกึความ
บกพร่องใหเ้จา้หนา้ทีส่ง่คนืค าขอและเอกสาร พรอ้มแจง้เป็น

2 ชัว่โมง - 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

หนังสอืถงึเหตแุหง่การคนืดว้ย และแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
(อทุธรณ์ตาม พ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539)))  

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสถานทีข่อรับ ใบอนุญาตฯ  

   
3.1 กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ เสนอเจา้พนักงานทอ้งถิน่

พจิารณา       อนุญาตและลงนามในใบอนุญาต 
 

    3.2  กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑ ์แจง้ผูป้ระกอบการแกไ้ข

ปรับปรุงภายในระยะเวลาทีเ่จา้พนักงานฯก าหนด 
 

(หมายเหต:ุ (กฎหมายก าหนดภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีเ่อกสาร
ถกูตอ้งและครบถว้น (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วธิปีฏบิัตริาชการทางปกครอง (ฉบับที ่
2) พ.ศ. 2557)))  

10 วนั - 

 

4) - 

การแจง้ผลการพจิารณาการขอรับใบอนุญาตฯ 
 เจา้หนา้ทีแ่จง้ผลการรับแจง้ใหผู้ป้ระกอบการทราบ 

   

 4.1 กรณีการแจง้ถูกตอ้ง ใหม้าช าระคา่ธรรมเนยีมภายใน 7 วัน   
        หากพน้ก าหนด แลว้ไมม่าช าระคา่ธรรมเนยีม ถอืวา่ 

        ไมป่ระสงคจ์ะประกอบกจิการ เจา้พนักงานทอ้งถิน่ 
        จะยกเลกิการแจง้ 

4.2 กรณีการแจง้ไมถ่กูตอ้ง เจา้หนา้ทีแ่จง้ใหผู้ป้ระกอบการ
ทราบ 

        ใหก้ารรับแจง้เป็นอนัสิน้ผล 

(หมายเหต:ุ (ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ ไมอ่าจออก
ใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคี าสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนั นับ
แตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้น ใหแ้จง้การขยายเวลาใหผู้ ้
ขออนุญาตทราบทกุ 7 วนั จนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จ พรอ้ม
ส าเนาแจง้ส านัก ก.พ.ร. ทราบ))  

9 วนั - 

 

5) - 
ช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมและออกใบเสร็จรับเงนิพรอ้มใบอนุญาตฯ 

    ใหแ้กผู่ป้ระกอบการ    

    
          

 
(หมายเหต:ุ (ใบอนุญาตฯมอีาย ุ1 ปี))  

15 นาท ี - 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคมุอำคำร (ในกรณี

ทีม่สีถำนขีนถำ่ย) หรอืใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

4) 

 

แผนกำรด ำเนนิงำนในกำรเก็บขนมูลฝอยทีแ่สดงรำยละเอยีด

ข ัน้ตอนกำรด ำเนนิงำน ควำมพรอ้มดำ้นก ำลงัคน งบประมำณ วสัดุ

อุปกรณ ์และวธิกีำรบรหิำรจดักำร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

เอกสำรแสดงใหเ้ห็นวำ่ผูข้บัขีแ่ละผูป้ฏบิตังิำนประจ ำยำนพำหนะ

ผำ่นกำรฝึกอบรมดำ้นกำรจดักำรมูลฝอยท ัว่ไป (ตำมหลกัเกณฑท์ี่
ทอ้งถิน่ก ำหนด) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 
 

ใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสำรแสดงกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีของ
ผูป้ฏบิตังิำนในกำรเก็บขนมูลฝอย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

7) 
 

หนงัสอืสญัญำระหวำ่งผูใ้หบ้รกิำรและรบับรกิำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 

 

ใบยนิยอมใหท้ ิง้ส ิง่ปฏกิลูหรอืมูลฝอย 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) รบัท ำกำรเก็บ ขนสิง่ปฏกิลูหรอืมูลฝอย          ฉบบัละ 

(หมายเหต:ุ (- ตามบญัชอีตัราคา่ธรรมเนยีมตอ่ทา้ยเทศบัญญัตเิทศบาล
เมอืงบางกรวย เรือ่ง การก าจัดส ิง่ปฏกิลูและมลูฝอย พ.ศ. 2548 

รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย 
- หากมไิดช้ าระคา่ธรรมเนยีมกอ่นใบอนุญาตฯสิน้อาย ุจะตอ้งช าระ
คา่ปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละยีส่บิของจ านวนคา่ธรรมเนยีมทีค่า้งช าระ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 

  
 

2) รบัท ำกำรก ำจดัสิง่ปฏกิลูหรอืมูลฝอย           ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ (- ตามบญัชอีตัราคา่ธรรมเนยีมตอ่ทา้ยเทศบัญญัตเิทศบาล
เมอืงบางกรวย เรือ่ง การก าจัดส ิง่ปฏกิลูและมลูฝอย พ.ศ. 2548 
รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย 

- หากมไิดช้ าระคา่ธรรมเนยีมกอ่นใบอนุญาตฯสิน้อาย ุจะตอ้งช าระ
คา่ปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละยีส่บิของจ านวนคา่ธรรมเนยีมทีค่า้งช าระ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 
  

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) โทรศพัท ์0 2446 7102-3 ตอ่ 13 - 15 
(หมายเหต:ุ -)  

2) กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม (เยือ้งวดัทา่บางสทีอง) 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ตวัอยา่งแบบฟอรม์ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บขนหรอืก าจัดสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย 
(หมายเหต:ุ -)  

2) แบบฟอรม์ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บขนหรอืก าจัดสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บ ขน หรอืก าจัดสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: เทศบาลเมอืงบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบรุ ีกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ เทศบาลเมอืงบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบรุี 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)เทศบัญญัตเิทศบาลเมอืงบางกรวย เรือ่ง การก าจัดปฏกิลูและมลูฝอย พ.ศ. 2548  

  
2)พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550  

  
3)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: เทศบัญญัตเิทศบาลเมอืงบางกรวย เรือ่ง การก าจัดปฏกิลูและมลูฝอย 

พ.ศ. 2548 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส าเนาคูม่อืประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บ ขน หรอืก าจัดสิง่ปฏกิลู

หรอืมลูฝอย 17/07/2558 05:13 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


