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คู่มือส าหรับประชาชน: การออกหนังสือรับรองการอนุญาตประกอบกิจการรับก าจัดขยะและมูลฝอย 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลส าราญอ าเภอเมืองยโสธรจงัหวดัยโสธร  
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การออกหนงัสือรับรองการอนญุาตประกอบกิจการรับก าจดัขยะและมลูฝอย  

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลส าราญอ าเภอเมืองยโสธรจงัหวดัยโสธร  
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) 
2)      

พ.ร.บ.สาธารณสขุ พ.ศ.2535 
เทศบญัญติัเทศบาลต าบลส าราญเร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 16/07/2015 15:09  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการเทศบาล.....(ส านกังานเทศบาลต าบลส าราญ ต าบลส าราญ อ าเภอเมืองยโสธร จงัหวดั
ยโสธร 35000) 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 

1  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือขยะมลูฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิคา่บริการ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน   
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2  ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือขยะมลูฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิคา่บริการ ให้ย่ืนค าขอรับใบอนญุาตตามแบบท่ีก าหนดท้ายเทศบญัญตันีิ ้ตอ่เจ้าพนกังาน

ท้องถ่ิน พร้อมกบัหลกัฐานตา่ง ๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลส าราญก าหนด 

3 คณุสมบตัขิองผู้ขอรับใบอนญุาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือขยะมลูฝอย ตลอดจน

หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนญุาตให้เป็นไปตามท่ีเทศบาลต าบลส าราญก าหนด 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ใดประสงค์จะด าเนิน
กิจการรับท าการเก็บ ขน 
หรือก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือขยะ
มลูฝอย ให้ย่ืนค าขอตาม
แบบ เง่ือนไข พร้อมด้วย
หลกัฐานท่ีเทศบาลต าบล
ส าราญก าหนด ตอ่เจ้า
พนกังานท้องถ่ิน 
 

1 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 1 
วนั  
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาลต าบล
ส าราญ) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีพิจารณา
ตรวจสอบ  

30 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วนันบั
จากวนัท่ีย่ืน (ตาม
พระราชบญัญตัวิิธี
ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาลต าบล
ส าราญ) 

3) 

การพิจารณา 
 

ผู้ประสงค์จะด าเนินกิจการ
รับท าการเก็บ ขน หรือ
ก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือขยะมลู
ฝอย 

15 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 15 วนันบั
แตไ่ด้รับแจ้ง  
2. หนว่ยงาน
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาลต าบล
ส าราญ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 46 วนั 
14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนาบตัร
ประชาชน/บตัร
ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

- 1 1 รุป - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 1 ชดุ - 

3) 
หลกัฐานการ
อนญุาตเดมิ 

- 1 1 ชดุ - 

4) 

ใบรับรองแพทย์ 
ของผู้ขอรับ
ใบอนญุาต และ
ผู้ขนทิง้ 

- 1 0 ชดุ - 

5) 
หนงัสืออนญุาต
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบั
กิจการ 

- 1 1 ชดุ - 

6) 
แผนผงับริเวณ
แสดงท่ีตัง้ 

- 1 0 ชดุ - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรับยืน่เพ่ิมเติม 
16. ค่าธรรมเนียม 
อตัราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามบญัชีทา้ยเทศบญัญติัเทศบาลต าบลส าราญ เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย     
พ.ศ.2558 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลต าบลส าราญอ าเภอเมืองยโสธรจงัหวดัยโสธร 35000 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
 - 
19. หมายเหตุ 

-วันท่ีพมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลส าราญอ าเภอเมือง

ยโสธรจงัหวดัยโสธรสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 


