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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตด ำเนินกิจกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ:องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  อ าเภอสงูเม่น  จงัหวดัแพร่ 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบอนญุาตด าเนินกิจการก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมลูฝอย 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  อ าเภอสงูเม่น  จงัหวดัแพร่ 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภมูิภาคและส่วนทอ้งถิ่น (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 
 

2) พ.ร.บ.  สภาต าบลและอบต.พ.ศ.2537 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ทอ้งถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน  การขอใบอนญุาตด าเนินกิจการก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมลูฝอย  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานทีใ่ห้บริการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหวัฝาย อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหต ุ– 
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12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. หลกัเกณฑว์ิธีการ 
ผูใ้ดประสงคข์อใบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการก าจดัส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือไดร้บัประโยชนต์อบแทนดว้ย
การคิดค่าบริการตอ้งยื่นขออนญุาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ่นหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบโดยยื่นค าขอตาม
แบบฟอรม์ท่ีกฎหมายก าหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนญุาตตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น ณ กองคลงั องคก์าร
บริหารส่วนต าบลหวัฝาย อ าเภอสงูเม่น จงัหวดัแพร่ 
  2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นเอกสารท่ีถกูตอ้งและครบถว้น 
 (2) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบติัของผูป้ระกอบกิจการดา้นสขุลกัษณะการก าจดัส่ิงปฏิกูลและดา้นคณุสมบติัของ
ผูป้ฏิบติังานถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ 
 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ท่ีไดร้บัเอกสารครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้น
คู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแต่วนัพิจารณาแลว้เสร็จ 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัใบอนญุาตยื่นค า
ขอรบัใบอนญุาตประกอบ
กิจการรบัท าการก าจดัส่ิง
ปฏิกูลพรอ้มหลกัฐานท่ี
ทอ้งถิ่นก าหนด 
 

15 นาที - - 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของค าขอและความ
ครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไม่ถกูตอ้ง/ครบถว้น
เจา้หนา้ท่ีแจง้ต่อผูย้ื่นค า
ขอใหแ้กไ้ข/เพิ่มเติมเพื่อ
ด าเนินการหากไม่สามารถ

1 ชั่วโมง - 1. หากผูข้อ
อนญุาตไม่แกไ้ข
ค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถว้นตามท่ี
ก าหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพรอ่งให้
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

ด าเนินการไดใ้นขณะนัน้ให้
จดัท าบนัทึกความบกพรอ่ง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจา้หนา้ท่ีและผูย้ื่นค าขอลง
นามไวใ้นบนัทึกนัน้ดว้ย 
 
 

เจา้หนา้ท่ีส่งคืนค า
ขอและเอกสาร
พรอ้มแจง้เป็น
หนงัสือถึงเหตุแห่ง
การคืนดว้ยและ
แจง้สิทธิในการ
อทุธรณ ์(อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วธีิ
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสถานท่ีดา้น
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ์
ดา้นสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไม่ถกูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ
แนะน าใหป้รบัปรุงแกไ้ข
ดา้นสขุลกัษณะ 
 
 

20 วนั - กฎหมายก าหนด
ภายใน 
30 วนันบัแต่วนัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัท่ี 
2)พ.ศ. 2557)) 

4) 

- 
 

การแจง้ค าสั่งออก
ใบอนญุาต/ค าสั่งไม่
อนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจง้การอนญุาต

8 วนั -  ในกรณีท่ีเจา้
พนกังานทอ้งถิ่น
ไม่อาจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

แก่ผูข้ออนญุาตทราบเพื่อ
มารบัใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาท่ีทอ้งถิ่นก าหนด
หากพน้ก าหนดถือว่าไม่
ประสงคจ์ะรบัใบอนญุาต
เวน้แต่จะมีเหตหุรือขอ้แก้
ตวัอนัสมควร 
    2. กรณีไมอ่นญุาต 
แจง้ค าสั่งไม่ออกใบอนญุาต
ประกอบกจิการรบัท าการ
ก าจดัส่ิงปฏิกูลแก่ผูข้อ
อนญุาตทราบพรอ้มแจง้
สิทธิในการอทุธรณ ์

อนญุาตไดภ้ายใน 
30 วนันบัแต่วนัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้นให้
แจง้การขยายเวลา
ใหผู้ข้ออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกว่าจะ
พิจารณาแลว้เสร็จ
พรอ้มส าเนาแจง้
ส านกัก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณมีี
ค าสั่งอนญุาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนญุาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีทอ้งถิ่นก าหนด 
 
 

1 วนั -  กรณีไมช่  าระตาม
ระยะเวลาท่ี
ก าหนดจะตอ้งเสีย
ค่าปรบัเพิ่มขึน้อีก
รอ้ยละ 20 ของ
จ านวนเงินท่ีคา้ง
ช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บำ้น 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

ส ำเนำ
ใบอนญุำตตำม
กฎหมำยว่ำดว้ย
กำรควบคมุ
อำคำรหรือ
ใบอนญุำตตำม
กฎหมำยอื่นท่ี
เกี่ยวขอ้ง 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 

เอกสำรหรือ
หลกัฐำนแสดง
สถำนท่ีก ำจดัส่ิง
ปฏิกูลท่ีไดร้บั
ใบอนญุำตและมี
กำรด ำเนิน
กิจกำรท่ีถกูตอ้ง
ตำมหลกั
สขุำภิบำล 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 

แผนกำร
ด ำเนินงำนใน
กำรก ำจดัส่ิง
ปฏิกูลท่ีแสดง

- 0 1 ฉบบั - 



6/7 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

รำยละเอียด
ขัน้ตอนกำร
ด ำเนินงำนควำม
พรอ้มดำ้น
ก ำลงัคน
งบประมำณวสัดุ
อปุกรณแ์ละ
วิธีกำรบริหำร
จดักำร 

4) 

เอกสำรแสดงให้
เห็นว่ำ
ผูป้ฏิบติังำนท่ีท ำ
หนำ้ท่ีก ำจดัส่ิง
ปฏิกูลผ่ำนกำร
ฝึกอบรมดำ้น
สขุอนำมยัและ
ควำมปลอดภยั
จำกกำรท ำงำน 
(ตำมหลกัเกณฑ์
ท่ีทอ้งถิ่นก ำหนด) 

- 0 1 ฉบบั - 

5) 

ใบรบัรองแพทย์
หรือเอกสำร
แสดงกำรตรวจ
สขุภำพประจ ำปี
ของผูป้ฏิบติังำน
ในกำรก ำจดัส่ิง
ปฏิกูล 

- 1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
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1) อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรขอใบอนุญำตด ำเนนิกิจกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอย 500 บำทต่อปี 
ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 
หมำยเหตุ  

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลหวัฝาย อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ โทร 0-5466-0656 

 หมายเหตุ - 
  

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 
 

 
19. หมำยเหต ุ
- 
 

วันที่พมิพ ์ 21/07/2558 
สถำนะ คู่มือประชาชนอยู่ระหวา่งการ

จดัท า / แกไ้ข (User) 
จัดท ำโดย องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย 

อ าเภอสงูเม่น จงัหวดัแพร ่สถ.มท. 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 

 
 


