
คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1.หลักเกณฑ์ วิธีการ 

 

 ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป โดยท าเปน็ธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน

ด้วยการคิดค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์ม

ที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้ก าหนดของท้องถ่ิน ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ (ระบุ) 

 

     2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

 

 (1) ผู้ประกอบกจิการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกด าเนนิคดีด้านการจัดการมูลฝอยทีไ่ม่ถูกสุขลักษณะ 

 

  (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

 

 (3) หลักเกณฑ์ด้านคณุสมบัติของผูป้ระกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ด้านผู้ขบัขี่และผูป้ฏิบัตงิานประจ า

ยานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยทัว่ไปต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมีวิธีการควบคุมก ากับการขนส่งเพ่ือ

ป้องกนัการลักลอบทิ้งมลูฝอยถูกตอ้งตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

 

  (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบที่ราชการส่วนท้องถ่ิน

ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 

 

 หมายเหต:ุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนบัระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ

ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

  
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยตามหลกัการปฏิบัตนิั้นสถาน
ประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถ่ินใดให้ยื่นค าขอใบอนญุาต
ในเขตท้องถ่ินนั้น  (กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัง
พร้าว) 
    /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนญุาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท า

การเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป พร้อมหลกัฐานที่ทอ้งถ่ินก าหนด 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ

สันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม ่

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทนัท ี
    กรณีไม่ถูกตอ้ง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจง้ต่อผู้ยื่นค าขอให้

แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนนิการ หากไม่สามารถด าเนนิการได้ใน

1 ช่ัวโมง องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ
สันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม ่

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

ขณะนั้น ให้จัดท าบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยืน่เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบนัทึกนั้นด้วย 
 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ระบุไปตามบริบทของทอ้งถ่ิน 
2.  หากผูข้อใบอนุญาตไม่แกไ้ขค าขอหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติม
ให้ครบถ้วน ตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคนืค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเปน็หนงัสือถึงเหตุ
แห่งการคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)))  

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ 
    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา

ออกใบอนุญาต 
     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลกัษณะ แนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบไุปตามบริบทของท้องถ่ิน 
2. กฎหมายก าหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันทีเ่อกสารถูกต้อง
และครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 
56 และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบบัที่ 2)  
พ.ศ. 2557) 
))  

20 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ
สันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม ่
 

4) - 
การแจ้งค าส่ังออกใบอนญุาต/ค าส่ังไม่อนุญาต 

    1. กรณีอนญุาต 
        มีหนังสือแจ้งการอนญุาตแกผู่้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนด หากพ้นก าหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือขอ้แก้ตัวอนั
สมควร 

    2. กรณีไม่อนุญาต 
        แจ้งค าส่ังไมอ่อกใบอนญุาตประกอบกจิการรับท าการเก็บ 
และขนมูลฝอยทั่วไปแกผู่้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจง้สิทธิใน

การอุทธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ระบุไปตามบริบทของทอ้งถ่ิน 
2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน ไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยัง
ไม่อาจมีค าส่ังไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นบัแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งการขยายเวลาใหผู้้ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้งส านัก 
ก.พ.ร. ทราบ))  

8 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ

สันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม ่

 

5) - 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าส่ังอนุญาต) 
    แจ้งให้ผูข้ออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนด  

 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบไุปตามบริบทของท้องถ่ิน 

2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับ

1 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ
สันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม ่

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงนิที่ค้างช าระ))  
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ในกรณี
ท่ีมีสถานีขนถ่าย) หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถ่ิน
ก าหนด) 

- 

4) 

 

แผนการด าเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียด

ขั้นตอนการด าเนินงาน ความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ ( เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถ่ิน
ก าหนด) 

- 

5) 

 

เอกสารแสดงให้เห็นวา่ผู้ขับขีแ่ละผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะ

ผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการมูลฝอยท่ัวไป (ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ท้องถิ่นก าหนด) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถ่ิน
ก าหนด) 

- 

6) 
 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของ
ผู้ปฏิบัติงานในการเก็บขนมูลฝอย 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถ่ิน
ก าหนด) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไป 

ฉบับละ 
(หมายเหต:ุ (ต่อป ี
))  

 ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท 

  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) แจ้งผ่านศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ 
(หมายเหต:ุ (ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน))  

2) ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 



ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

(หมายเหต:ุ (053025200))  
3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับใบอนญุาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของถ่ิน))  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป  

หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมอนามยั กรมอนามัย กรมอนามัย 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วย

เดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนญุาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  

1)พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
  
2)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พื้นท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอทีน่้อยที่สุด 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มอืประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป อบต.ท่าวังพร้าว 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหนำ้ท่ี 


