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คู่มือสาหรับประชาชน
การจัดการมูลฝอยทั่วไป
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
การจั ด การมู ล ฝอยทั่ ว ไปที่ เ หมาะสมและถู ก สุ ข ลั ก ษณะจะควบคุ ม และป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ มี ก ารเกิ ด มลพิ ษ ต่ อ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการมูลฝอยทั่วไป มีขั้นตอนการดาเนินการหลายขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บ ขน
และกาจัด
ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนมูลฝอย
1.1 หลักเกณฑ์ด้านยานพาหนะขนมูลฝอย ต้องมีลักษณะดังนี้
1.1.1 ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด เป็นแบบที่
ง่ายต่อการบรรจุ ขนถ่าย และทาความสะอาดง่าย
1.1.2 มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้าจากมูลฝอย
1.1.3 มีสั ญลั กษณ์ห รือสั ญญาณไฟวับวาบติดไว้ประจายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้ เกิด
ความราคาญและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล
1.1.4 ยานพาหนะขนมูลฝอยต้องมีความปลอดภัยสาหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ขน
ถ่ายมูลฝอยใส่ในตัวถังยานพาหนะต้องไม่สูงเกินไป หรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ในขณะปฏิบัติงาน
1.2 หลักเกณฑ์ด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะขน
1.2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
1.2.2 ต้องจั ดให้ มีอุปกรณ์ป้องกันอั นตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสาหรับผู้ ปฏิบัติงาน
ในขณะทาหน้าที่เกี่ยวกับเก็บ ขนมูลฝอย
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2. ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอย
2.1 มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใช้กาจัดมูลฝอย
2.2 หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะการกาจัดมูลฝอย ต้องกาจัดมูลฝอยโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย
วิธีดังต่อไปนี้ แต่วิธีการนี้ไม่นาไปใช้กับมูลฝอยติดเชื้อ มูลอฝอยที่พิษหรืออันตรายจากชุมชนและของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
2.3 ต้องทาการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นก่อนทาการก่อสร้างระบบกาจัดมูล
ฝอย และมีมาตรการควบคุมกากับการดาเนินงานกาจัดมูลฝอยในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการ
มูลฝอยเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
2.4 การกาจัดมูลฝอยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
2.5 หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงาน
2.5.1 ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม กากับในการจัดการมูลฝอยอย่างน้อย 2 คน
2.5.2 ผู้ปฏิบัติงานที่ทาหน้าที่กาจัดมูลฝอย ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีและ
ผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทางาน
2.5.3 ต้องจั ดให้ มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสาหรับผู้ ปฏิบัติงาน
กาจัดมูลฝอย รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์และ
เครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่กาจัดมูลฝอยด้วย

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ :

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :

องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :
ลาดับ
ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือ
ใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 4) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกาจัดมูลฝอยทั่วไปที่
ได้รับอนุญาตและมีการดาเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้
กาจัดมูลฝอย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา - ฉบับ
หมายเหตุ 5) แผนการดาเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการดาเนินงาน พร้อมด้านกาลังคน งบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

กรมการปกครอง

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1 อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยประจาเดือน
1.1 อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยประจาเดือน ที่มีปริมาณ
มูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน 500 ลิตร
- วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร เดือนละ

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

15
30
50
80
100
150
200
250
300
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ลาดับ

2

3

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1.2 อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยประจาเดือน ที่มีปริมาณ
มูลฝอยวันหนึ่งเกิน 500 ลิตรขึ้นไป
- วันหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ
ลูกบาศก์หรือเศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ
1.3 อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว ครั้งหนึ่ง ๆ
ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของ
ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ทาการเก็บขนมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
2.1 รับทาการเก็บและขนมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจ หรือได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ
2.2 รับทาการกาจัดมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจ หรือได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ
อัตราค่าออกใบแทน (กรณีต้นฉบับสูญหายหรือถูกทาลาย)
ฉบับละ

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1,500
1,500
100

2,000
2,000
200

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /
โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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