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คู่มือสาํหร ับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร ับทาํการเก็บและขนมูลฝอยตดิเช ื$อ  
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื'อกระบวนงาน  : การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรบัทาํการเก็บและขนมลูฝอยติดเชื +อ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
3. ประเภทของงานบร ิการ : กระบวนงานบรกิารที
ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ
น (กระบวนงานบริการที


เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที'ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี'เก ี'ยวข ้อง : 

1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที�แก้ไขเพิ�มเติม พ.ศ. 2550 
3) กฎกระทรวงว่าดว้ยการกําจัดมูลฝอยติดเชื(อ พ.ศ. 2545 

 
6. ระดับผลกระทบ : บรกิารทั
วไป  
7. พื$นท ี'ให ้บร ิการ : ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี'กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท ี'กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี'ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี'มากท ี'สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี'น้อยท ี'สุด 0  
10. ชื'ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน  การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรบัทาํการเก็บและขนมลูฝอยตดิเชื +อ 

เทศบาลนครระยอง  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการ เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  

โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั(งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ  - 
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12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื'อนไข(ถ้ามี) ในการยื'นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑวิ์ธีการ 
 
ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรบัทาํการเก็บและขนมลูฝอยตดิเชื +อโดยทาํเป็นธุรกิจหรือไดร้บั
ประโยชนต์อบแทนดว้ยการคดิคา่บรกิารจะตอ้งยื
นขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจา้พนกังานทอ้งถิ
นหรือเจา้หนา้ที
ที

รบัผิดชอบภายใน..ระบ.ุ.... วนัก่อนใบอนญุาตสิ +นอาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปีนบัแตว่นัที
ออกใบอนญุาต) เมื
อไดยื้
นคาํขอ
พรอ้มกบัเสียคา่ธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกิจการตอ่ไปไดจ้นกว่าเจา้พนกังานทอ้งถิ
นจะมีคาํสั
งไมต่อ่อายใุบอนญุาต
และหากผูข้อตอ่อายใุบอนญุาตไมไ่ดม้ายื
นคาํขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิ +นสดุแลว้ตอ้งดาํเนินการขอ
อนญุาตใหมเ่สมือนเป็นผูข้ออนญุาตรายใหม่ 
 
ทั+งนี +หากมายื
นขอตอ่อายใุบอนญุาตแลว้แตไ่มช่าํระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาที
กาํหนดจะตอ้งเสียคา่ปรบั
เพิ
มขึ +นอีกรอ้ยละ 20 ของจาํนวนเงินที
คา้งชาํระและกรณีที
ผูป้ระกอบการคา้งชาํระคา่ธรรมเนียมติดตอ่กนัเกินกว่า 2 ครั+ง
เจา้พนกังานทอ้งถิ
นมีอาํนาจสั
งใหผู้น้ั+นหยดุดาํเนินการไวไ้ดจ้นกว่าจะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรบัจนครบจาํนวน 
 
  2. เงื
อนไขในการยื
นคาํขอ (ตามที
ระบไุวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถิ
น) 
 
   (1) ผูป้ระกอบกิจการที
ประสงคข์อรบัใบอนญุาตตอ้งไมมี่ประวตัิถกูดาํเนินคดีดา้นการจดัการมลูฝอยที
ไมถ่กู
สขุลกัษณะ 
 
  (2) ผูป้ระกอบการตอ้งยื
นเอกสารที
ถกูตอ้งและครบถว้น 
 
  (3) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบกิจการดา้นยานพาหนะขนมลูฝอยทั
วไปดา้นผูข้บัขี
และผูป้ฏิบตังิานประจาํ
ยานพาหนะดา้นสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนมลูฝอยติดเชื +อตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละมีวิธีการควบคมุกาํกบัการขนสง่
เพื
อปอ้งกนัการลกัลอบทิ +งมลูฝอยใหถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้กาํหนดของทอ้งถิ
น) 
 
   (4) ......ระบเุพิ
มเตมิตามหลกัเกณฑวิ์ธีการและเงื
อนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบที
ราชการสว่น
ทอ้งถิ
นกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถิ
น.... 
 
หมายเหต:ุ ขั+นตอนการดาํเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั+งแตเ่จา้หนา้ที
ไดร้บัเอกสารครบถว้นตามที
ระบไุวใ้น
คูมื่อประชาชนเรียบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแลว้เสรจ็ 
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13. ขั$นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที'ร ับผิดชอบ 

ท ี' ประเภทขั$นตอน 
รายละเอ ียดของขั$นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที'
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัใบอนญุาตยื
นคาํขอ
ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรบัทาํการเก็บและขน
มลูฝอยติดเชื +อพรอ้ม
หลกัฐานที
ทอ้งถิ
นกาํหนด 
 

15 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

(1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิารสว่น
งาน/หนว่ยงานที

รบัผิดชอบ 
ใหร้ะบไุปตาม
บรบิทของทอ้งถิ
น 
) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ที
ตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของคาํขอและความ
ครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้น
เจา้หนา้ที
แจง้ตอ่ผูยื้
นคาํ
ขอใหแ้กไ้ข/เพิ
มเตมิเพื
อ
ดาํเนินการหากไมส่ามารถ
ดาํเนินการไดใ้นขณะนั+นให้
จดัทาํบนัทกึความบกพรอ่ง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยื
นเพิ
มเตมิภายใน
ระยะเวลาที
กาํหนดโดยให้
เจา้หนา้ที
และผูยื้
นคาํขอลง
นามไวใ้นบนัทึกนั+นดว้ย 
 
 

1 ชั
วโมง เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

(1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิารสว่น
งาน/หนว่ยงานที

รบัผิดชอบ 
ใหร้ะบไุปตาม
บรบิทของทอ้งถิ
น 
2. หากผูข้อตอ่
อายใุบอนญุาตไม่
แกไ้ขคาํขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิ
มเตมิ
ใหค้รบถว้นตามที

กาํหนดในแบบ
บนัทกึความ
บกพรอ่งให้
เจา้หนา้ที
สง่คืนคาํ
ขอและเอกสาร
พรอ้มแจง้เป็น
หนงัสือถึงเหตแุหง่
การคืนดว้ยและ
แจง้สิทธิในการ
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ที' ประเภทขั$นตอน 
รายละเอ ียดของขั$นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที'
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อทุธรณ ์(อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ที
ตรวจสถานที
ดา้น
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ์
ดา้นสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ
แนะนาํใหป้รบัปรุงแกไ้ข
ดา้นสขุลกัษณะ 
 
 

20 วนั เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

(1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิารสว่น
งาน/หนว่ยงานที

รบัผิดชอบ 
ใหร้ะบไุปตาม
บรบิทของทอ้งถิ
น 
2. กฎหมาย
กาํหนดภายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที
 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 
- 
 

การแจง้คาํสั
งออก
ใบอนญุาต/คาํสั
งไม่
อนญุาตใหต้อ่อายุ

8 วนั เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 

(1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิารสว่น
งาน/หนว่ยงานที
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ที' ประเภทขั$นตอน 
รายละเอ ียดของขั$นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที'
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ใบอนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจง้การอนญุาต
แก่ผูข้ออนญุาตทราบเพื
อ
มารบัใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาที
ทอ้งถิ
นกาํหนด
หากพน้กาํหนดถือว่าไม่
ประสงคจ์ะรบัใบอนญุาต
เวน้แตจ่ะมีเหตหุรือขอ้แก้
ตวัอนัสมควร 
    2. กรณีไมอ่นญุาตใหต้อ่
อายใุบอนญุาต 
แจง้คาํสั
งไมอ่นญุาตใหต้อ่
อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรบัทาํการเก็บและขน
มลูฝอยติดเชื +อแก่ผูข้อตอ่
อายใุบอนญุาตทราบพรอ้ม
แจง้สิทธิในการอทุธรณ ์
 
 

จงัหวดัระยอง รบัผิดชอบ 
ใหร้ะบไุปตาม
บรบิทของทอ้งถิ
น 
2. ในกรณีที
เจา้
พนกังานทอ้งถิ
น
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีคาํสั
งไม่
อนญุาตไดภ้ายใน 
30 วนันบัแตว่นัที

เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้นให้
แจง้การขยายเวลา
ใหผู้ข้ออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแลว้เสรจ็
พรอ้มสาํเนาแจง้
สาํนกัก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชาํระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
คาํสั
งอนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนญุาตมาชาํระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาที
ทอ้งถิ
นกาํหนด 
 
 

1 วนั เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

(1. ระยะเวลา
ใหบ้รกิารสว่น
งาน/หนว่ยงานที

รบัผิดชอบ 
ใหร้ะบไุปตาม
บรบิทของทอ้งถิ
น 
2. กรณีไมช่าํระ
ตามระยะเวลาที
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ที' ประเภทขั$นตอน 
รายละเอ ียดของขั$นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที'
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

กาํหนดจะตอ้งเสีย
คา่ปรบัเพิ
มขึ +นอีก
รอ้ยละ 20 ของ
จาํนวนเงินที
คา้ง
ชาํระ 
) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบร ิการนี$ผ่านการดาํเนินการลดขั$นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขั+นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื'นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที'ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี' รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สาํเนาทะเบียน

บ้าน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ ื'น ๆ  สาํหร ับยื'นเพ ิ'มเตมิ 

ท ี' รายการเอกสาร
ยื'นเพ ิ'มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สาํเนา

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วย

การควบคุม

อาคาร (ในกรณี

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื)นๆ

ตามที)ราชการส่วน

ท้องถิ)นกําหนด) 
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ที' รายการเอกสาร
ยื'นเพ ิ'มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ที)มีสถานีขนถ่าย) 

หรือใบอนุญาต

ตามกฎหมายอื)น

ที)เกี)ยวข้อง 

2) 

เอกสารหรือ

หลักฐานแสดง

คุณวุฒิของ

เจ้าหน้าที)

รับผิดชอบในการ

เก็บและขนมูล

ฝอยติดเชื5ออย่าง

น้อยหนึ)งคน 

(คุณสมบัติสาํเร็จ

การศึกษาไม่ตํ)า

กว่าปริญญาตรี

หรือเทียบเท่าใน

สาขา

วิทยาศาสตร์ด้าน

สาธารณสุข

สุขาภิบาล

ชีววิทยาและ

วิทยาศาสตร์

การแพทยด้์านใด

ด้านหนึ)ง) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื)นๆ

ตามที)ราชการส่วน

ท้องถิ)นกําหนด) 

3) 

เอกสารหรือ

หลักฐานแสดง

สถานที)รับกําจัด

มูลฝอยติดเชื5อที)

ได้รับใบอนุญาต

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื)นๆ

ตามที)ราชการส่วน

ท้องถิ)นกําหนด) 
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ที' รายการเอกสาร
ยื'นเพ ิ'มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

และมีการดาํเนิน

กิจการที)ถูกต้อง

ตามหลัก

สุขาภิบาลโดยมี

หลักฐานสัญญา

ว่าจ้างระหว่างผู้

ขนกับผู้กําจัดมูล

ฝอย 

4) 

แผนการ

ดาํเนินงานใน

การเก็บขนมูล

ฝอยที)แสดง

รายละเอียด

ขั5นตอนการ

ดาํเนินงานความ

พร้อมด้าน

กําลังคน

งบประมาณวัสดุ

อุปกรณแ์ละ

วิธีการบริหาร

จัดการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื)นๆ

ตามที)ราชการส่วน

ท้องถิ)นกําหนด) 

5) 

เอกสารแสดงให้

เห็นว่าผู้ขับขี)และ

ผู้ปฏิบัติงาน

ประจาํ

ยานพาหนะผ่าน

การฝึกอบรมการ

ป้องกันและระงับ

การแพร่เชื5อหรือ

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื)นๆ

ตามที)ราชการส่วน

ท้องถิ)นกําหนด) 
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ที' รายการเอกสาร
ยื'นเพ ิ'มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อันตรายที)อาจ

เกิดจากมูลฝอย

ติดเชื5อ (ตาม

หลักสูตรและ

ระยะเวลาที)

กระทรวง

สาธารณสุข

กําหนดโดย

ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา) 

6) 

ใบรับรองแพทย์

หรือเอกสาร

แสดงการตรวจ

สุขภาพประจาํปี

ของผู้ปฏิบัติงาน

ในการเก็บขนมูล

ฝอยติดเชื5อ 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื)นๆ

ตามที)ราชการส่วน

ท้องถิ)นกําหนด) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตร ับทาํการเก็บและขนมูลฝอยตดิเช ื$อ  

ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี   
 
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ�น) 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียน  เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  
โทรศัพท์ : 0-3862-0111  
หมายเหตุ- 
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2) 
 
 
 

ช่องทางการร ้องเร ียน  ศนูยบ์รกิารประชาชน  สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ  (เลขที� 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคาํขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ�น) 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี'พมิพ ์ 21/09/2558 
สถานะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดทาํโดย นางนงคช์ภรณ ์ โพธิKไพจิตร 
อนุมัตโิดย นางกรรณิกา  วิโรจนแ์สงทอง 
เผยแพร่โดย นายยคุลธร  บญุยงั 

 
 

 
 


