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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกาํจัดมลูฝอยท่ัวไป 
หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีใ่หบริการสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดยีว) 
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ  30  วัน 
9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสดุ 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย

ทั่วไป 19/05/2558 11:25  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 
( เลขที่ 100 อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร 62120 / 055-741630 / www.pangtawai.go.th/ติดตอดวยตนเอง 
ณ หนวยงาน) 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศกุร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑวิธีการ 
 
ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกําจดัมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการตองยื่นขออนญุาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนกังานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยยืน่คําขอตาม
แบบฟอรมที่กฎหมายกําหนดพรอมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอกําหนดของทองถิ่นณกลุม/กอง/ฝายที่
รับผิดชอบ (ระบ)ุ 
 
  2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น) 
 
 (1) ผูประกอบกจิการทีป่ระสงคขอรับใบอนุญาตตองไมมีประวัติถูกดําเนินคดีดานการจัดการมูลฝอยที่ไมถูกสุขลักษณะ 
 
  (2) ผูประกอบการตองยืน่เอกสารที่ถูกตองและครบถวน 
 
 (3) หลักเกณฑดานคุณสมบตัิของผูประกอบกจิการดานสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอยทั่วไปและดานคณุสมบัติของ
ผูปฏิบัติงานถกูตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถิ่น) 
 
  (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการสวน
ทองถิ่นกําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น.... 
 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการกําจดัมูล
ฝอยทั่วไปพรอมหลักฐานที่
ทองถิ่นกําหนด 
 
 

15 นาท ี อบต.ปางตาไว  
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ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตองของคําขอและความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐานทันท ี
กรณีไมถูกตอง/ครบถวน
เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคํา
ขอใหแกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนัน้ให
จัดทําบนัทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให
เจาหนาที่และผูยืน่คําขอลง
นามไวในบันทึกนั้นดวย 
 
 

1 ชั่วโมง อบต.ปางตาไว 1. หากผูขอ
อนุญาตไมแกไข
คําขอหรือไมสง
เอกสารเพ่ิมเติมให
ครบถวนตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพรองให
เจาหนาที่สงคนืคํา
ขอและเอกสาร
พรอมแจงเปน
หนังสือถึงเหตุแหง
การคืนดวยและ
แจงสิทธิในการ
อุทธรณ (อุทธรณ
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไมถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
แนะนําใหปรับปรุงแกไข
ดานสุขลักษณะ 

20 วัน อบต.ปางตาไว 1. กฎหมาย
กําหนดภายใน 
30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกตอง
และครบถวน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
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ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

 
 

ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจงคําส่ังออก
ใบอนุญาต/คําส่ังไม
อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจงการอนุญาต
แกผูขออนุญาตทราบเพ่ือ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาทีท่องถิ่นกําหนด
หากพนกําหนดถือวาไม
ประสงคจะรับใบอนญุาต
เวนแตจะมีเหตุหรือขอแก
ตัวอันสมควร 
   2. กรณีไมอนุญาต 
แจงคําส่ังไมออกใบอนญุาต
ประกอบกจิการรับทําการ
กําจัดมูลฝอยทั่วไปแกผูขอ
อนุญาตทราบพรอมแจง
สิทธิในการอุทธรณ 

8 วัน อบต.ปางตาไว 1. ในกรณีทีเ่จา
พนักงานทองถิ่น
ไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือยัง
ไมอาจมีคําส่ังไม
อนุญาตไดภายใน 
30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกตอง
และครบถวนให
แจงการขยายเวลา
ใหผูขออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกวาจะ
พิจารณาแลวเสร็จ
พรอมสําเนาแจง
สํานักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคาธรรมเนยีม (กรณีมี
คําส่ังอนุญาต) 
แจงใหผูขออนญุาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท่องถิ่นกําหนด 
 
 

1 วัน อบต.ปางตาไว 1. กรณีไมชําระ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดจะตองเสีย
คาปรับเพ่ิมข้ึนอีก
รอยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่คาง
ชําระ) 
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผานการดาํเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว  
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียน
บาน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิม่เติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

สําเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวย
การควบคุม
อาคารหรือ
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวของ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นกําหนด) 

2) 

เอกสารหรือ
หลักฐานแสดง
สถานที่กําจัดมูล
ฝอยทั่วไปที่ไดรับ
ใบอนุญาตและมี
การดําเนนิ
กิจการทีถู่กตอง

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นกําหนด) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญา
วาจางระหวางผู
ขนกับผูกําจัดมูล
ฝอย 

3) 

แผนการ
ดําเนินงานใน
การกําจัดมูลฝอย
ที่แสดง
รายละเอียด
ข้ันตอนการ
ดําเนินงานความ
พรอมดาน
กําลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณและ
วิธีการบริหาร
จัดการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นกําหนด) 

4) 

เอกสารแสดงให
เห็นวา
ผูปฏิบัติงานทีท่ํา
หนาที่กําจัดมูล
ฝอยทั่วไปผาน
การฝกอบรมดาน
สุขอนามัยและ
ความปลอดภัย
จากการทํางาน 
(ตามหลักเกณฑ

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นกําหนด) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ที่ทองถิ่นกําหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย
หรือเอกสาร
แสดงการตรวจ
สุขภาพประจําป
ของผูปฏิบัติงาน
ในการกําจัดมูล
ฝอยทั่วไป 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นกําหนด) 

6) 

เอกสารหรือ
หลักฐานแสดง
วุฒิการศึกษา
ของเจาหนาที่
ควบคุมกํากับใน
การจัดการมูล
ฝอยทั่วไปอยาง
นอย 2 คน          
1. คุณสมบตัิ
สําเร็จการศกึษา
ไมต่ํากวา
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาใน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรใน
ดานสาธารณสุข
สุขาภิบาล
อนามัย
ส่ิงแวดลอมดาน
ใดดานหนึ่ง         
2. คุณสมบตัิ

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นกําหนด) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

สําเร็จการศกึษา
ไมต่ํากวา
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาในสาขา
วิชการวิศวกรรม
ศาสตรในดาน
สุขาภิบาล
วิศวกรรม
ส่ิงแวดลอมและ
วิศวกรรมเคร่ืองก
ลดานใดดาน
หนึ่ง 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการกําจัดมลูฝอยท่ัวไปฉบบัละไมเกิน 5,000 บาทตอป 

คาธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถิน่) 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศนูยบริการประชาชนองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 

หมายเหต(ุ เลขที่ 100 อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร 62120 / 055-741630 / www.pangtawai.go.th) 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น) 
 

 


