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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรกำจัดมูลฝอยทั่วไป
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมอนำมัย
กระทรวง : กระทรวงสำธำรณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรกำจัดมูลฝอยทั่วไป
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กรมอนำมัย
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำน
บริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรกำจัดมูลฝอยทั่วไป
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร เทศบำลตำบลม่วงยำย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย/
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
หมำยเหตุ 1. อปท. สำมำรถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตำมหน้ำที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลำระบุตำมวันเวลำที่ท้องถิ่นเปิดให้บริกำร)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์วิธีกำร
ผู้ ใ ดประสงค์ข อใบอนุ ญำตประกอบกิจ กำรรับ ทำกำรก ำจั ด มูล ฝอยทั่ ว ไปโดยท ำเป็น ธุ รกิ จหรือ ได้ รั บ
ประโยชน์ ตอบแทนด้ว ยกำรคิดค่ำบริกำรต้องยื่นขออนุญำตต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่
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รับผิดชอบโดยยื่นคำขอตำมแบบฟอร์มที่กฎหมำยกำหนดพร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำรขออนุญำตตำมข้อกำหนด
ของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ำยที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ (ตำมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบกิจกำรที่ประสงค์ขอรับใบอนุญำตต้องไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีด้ำนกำรจัดกำรมูลฝอยที่ไม่
ถูกสุขลักษณะ
(2) ผู้ประกอบกำรต้องยื่นเอกสำรที่ถูกต้องและครบถ้วน
(3) หลักเกณฑ์ด้ำนคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจกำรด้ำนสุขลักษณะกำรกำจัดมูลฝอยทั่วไปและด้ำน
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงำนถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ (ตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขกำรขอและกำรออกใบอนุญำตและตำมแบบที่
รำชกำรส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น....
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

กำรตรวจสอบ ผู้ขอรับใบอนุญำตยื่นคำ 15 นำที
เอกสำร
ขอรับใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรรับทำ
1)
กำรกำจัดมูลฝอยทั่วไป
พร้อมหลักฐำนที่ท้องถิ่น
กำหนด
กำรตรวจสอบ เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
1 ชัว่ โมง
เอกสำร
ควำมถูกต้องของคำขอ
และควำมครบถ้วนของ
เอกสำรหลักฐำนทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้ำหน้ำที่แจ้งต่อผู้ยื่นคำ
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดำเนินกำรหำกไม่
2)
สำมำรถดำเนินกำรได้ใน
ขณะนั้นให้จัดทำบันทึก
ควำมบกพร่องและ
รำยกำรเอกสำรหรือ
หลักฐำนยื่นเพิ่มเติม
ภำยในระยะเวลำที่
กำหนดโดยให้เจ้ำหน้ำที่
และผู้ยื่นคำขอลงนำมไว้
ในบันทึกนั้นด้วย

หมำยเหตุ

-

(1. ระยะเวลำกำร
ให้บริกำรส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบให้
ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น)

-

(1. ระยะเวลำกำร
ให้บริกำรส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบให้
ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น
2. หำกผู้ขออนุญำตไม่
แก้ไขคำขอหรือไม่ส่ง
เอกสำรเพิ่มเติมให้
ครบถ้วนตำมที่กำหนดใน
แบบบันทึกควำมบกพร่อง
ให้เจ้ำหน้ำที่ส่งคืนคำขอ
และเอกสำรพร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่งกำรคืน
ด้วยและแจ้งสิทธิในกำร
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตำม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัตริ ำชกำร
ทำงปกครองพ.ศ. 2539))
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ประเภท
ขั้นตอน

ที่

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

หมำยเหตุ

กำรพิจำรณำ

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสถำนที่ 20 วัน
ด้ำนสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตำม
หลักเกณฑ์ด้ำน
สุขลักษณะเสนอ
พิจำรณำออกใบอนุญำต
กรณีไม่ถูกต้องตำม
หลักเกณฑ์ด้ำน
สุขลักษณะแนะนำให้
ปรับปรุงแก้ไขด้ำน
สุขลักษณะ

-

(1. ระยะเวลำกำร
ให้บริกำรส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบให้
ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น
2. กฎหมำยกำหนด
ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่
เอกสำรถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตำมพ.ร.บ. กำร
สำธำรณสุขพ.ศ. 2535
มำตรำ 56 และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติรำชกำรทำง
ปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557))

-

กำรแจ้งคำสั่งออก
8 วัน
ใบอนุญำต/คำสั่งไม่
อนุญำต
1. กรณีอนุญำต
มีหนังสือแจ้งกำรอนุญำต
แก่ผู้ขออนุญำตทรำบ
เพื่อมำรับใบอนุญำต
ภำยในระยะเวลำที่
ท้องถิ่นกำหนดหำกพ้น
กำหนดถือว่ำไม่ประสงค์
จะรับใบอนุญำตเว้นแต่
จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร
2. กรณีไม่อนุญำต
แจ้งคำสั่งไม่ออก
ใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรรับทำกำรกำจัด
มูลฝอยทั่วไปแก่ผู้ขอ
อนุญำตทรำบพร้อมแจ้ง
สิทธิในกำรอุทธรณ์

-

(1. ระยะเวลำกำร
ให้บริกำรส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบให้
ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นไม่อำจออก
ใบอนุญำตหรือยังไม่อำจมี
คำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน
30 วันนับแต่วันที่เอกสำร
ถูกต้องและครบถ้วนให้
แจ้งกำรขยำยเวลำให้ผู้ขอ
อนุญำตทรำบทุก 7 วัน
จนกว่ำจะพิจำรณำแล้ว
เสร็จพร้อมสำเนำแจ้ง
สำนักก.พ.ร. ทรำบ)

3)

4)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร
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ประเภท
ขั้นตอน

ที่
-

5)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร
ชำระค่ำธรรมเนียม
(กรณีมีคำสั่งอนุญำต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญำตมำ
ชำระค่ำธรรมเนียมตำม
อัตรำและระยะเวลำที่
ท้องถิ่นกำหนด

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
1 วัน

หมำยเหตุ
(1. ระยะเวลำกำร
ให้บริกำรส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบให้
ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชำระตำม
ระยะเวลำที่กำหนดจะต้อง
เสียค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อย
ละ 20 ของจำนวนเงินที่
ค้ำงชำระ)

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำน
รำยกำรเอกสำรยืนยัน
จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ที่
ภำครั
ฐ
ผู
อ
้
อก
ตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
1) บัตรประจำตัวประชำชน 0
1
2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
0
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ
ฉบับ

หมำย
เหตุ
-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

จำนวน จำนวน
เอกสำร เอกสำร
ฉบับจริง สำเนำ

หน่วย
นับ
เอกสำร

-

0

1

ฉบับ

เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงสถำนที่กำจัดมูล ฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญำตและมีกำร
2) ดำเนินกิจกำรที่ถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำล
โดยมีหลักฐำนสัญญำว่ำจ้ำงระหว่ำงผู้ขนกับ
ผู้กำจัดมูลฝอย

0

1

ฉบับ

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

สำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ควบคุมอำคำรหรือใบอนุญำตตำมกฎหมำย
1) อื่นที่เกี่ยวข้อง

หมำยเหตุ
(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำร
ส่วนท้องถิ่น
กำหนด)
(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำร
ส่วนท้องถิ่น
กำหนด)
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หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

จำนวน จำนวน
เอกสำร เอกสำร
ฉบับจริง สำเนำ

หน่วย
นับ
เอกสำร

แผนกำรดำเนินงำนในกำรกำจัดมูลฝอยที่
แสดงรำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำน
3) ควำมพร้อมด้ำนกำลังคนงบประมำณวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีกำรบริหำรจัดกำร

-

0

1

ฉบับ

เอกสำรแสดงให้เห็นว่ำผู้ปฏิบัติงำนที่ทำ
หน้ำที่กำจัดมูลฝอยทั่วไปผ่ำนกำรฝึกอบรม
4) ด้ำนสุขอนำมัยและควำมปลอดภัยจำกกำร
ทำงำน (ตำมหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นกำหนด)

-

0

1

ฉบับ

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสำรแสดงกำรตรวจ สุขภำพประจำปีของผู้ปฏิบัติงำนในกำร
5) กำจัดมูลฝอยทั่วไป

1

0

ฉบับ

เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำ
ของเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำกับในกำรจัดกำรมูล
ฝอยทั่วไปอย่ำงน้อย 2 คน
1.
คุณสมบัติสำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำ
ตรีหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ใน
ด้ำนสำธำรณสุขสุขำภิบำลอนำมัย
6)
สิ่งแวดล้อมด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
2.
คุณสมบัติสำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำ
ตรีหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชกำรวิศวกรรม
ศำสตร์ในด้ำนสุขำภิบำลวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมเครื่องกลด้ำนใด
ด้ำนหนึ่ง

0

1

ฉบับ

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

หมำยเหตุ
(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำร
ส่วนท้องถิ่น
กำหนด)
(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำร
ส่วนท้องถิ่น
กำหนด)
(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำร
ส่วนท้องถิ่น
กำหนด)
(เอกสำรและ
หลักฐำนอื่นๆ
ตำมที่รำชกำร
ส่วนท้องถิ่น
กำหนด)

16. ค่ำธรรมเนียม
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรับทำกำรกำจัดมูลฝอยทั่วไปฉบับละไม่เกิน 5,000 บำทต่อปี
ค่ำธรรมเนียม………………. บำท
หมำยเหตุ ((ระบุตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบำลตำบลม่วงยำย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย
เบอร์โทร. 053-608000-1
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริกำรประชำชนสำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1) แบบคำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต
(เอกสำร/แบบฟอร์มเป็นไปตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น)

