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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการกาํจัดมูลฝอยตดิเชือ้ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการกําจดัมลูฝอยติดเชือ้ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองเมืองพลอําเภอพลจงัหวดัขอนแก่น 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

2) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 

3) กฎกระทรวงว่าดว้ยการกําจดัมูลฝอยติดเชื้อพ.ศ. 2545 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการกําจดัมลูฝอยติดเชือ้  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการงานสขุาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้มฝ่ายบริการสาธารณสขุกองสาธารณสขุและ

ส่ิงแวดลอ้มเทศบาลเมืองเมืองพลโทรศพัท์ 0 4341 4500 โทรสาร 0 4341 4753/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1.หลกัเกณฑ์วิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการกําจดัมลูฝอยติดเชือ้โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน

ด้วยการคดิคา่บริการต้องย่ืนขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยย่ืนคําขอตาม

แบบฟอร์มท่ีกฎหมายกําหนดพร้อมทัง้เอกสารประกอบการขออนญุาตตามข้อกําหนดของท้องถ่ินณงานสขุาภิบาลและ

อนามยัสิ่งแวดล้อมฝ่ายบริการสาธารณสขุกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 

  2. เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

 (1) ผู้ประกอบกิจการท่ีประสงค์ขอรับใบอนญุาตต้องไมมี่ประวตัิถกูดําเนินคดีด้านการจดัการมลูฝอยท่ีไมถ่กูสขุลกัษณะ 

  (2) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

 (3) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัขิองผู้ประกอบกิจการด้านสขุลกัษณะการกําจดัมลูฝอยตดิเชือ้และด้านคณุสมบตัขิอง

ผู้ปฏิบตังิานถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ตามเทศบญัญตัเิทศบาลเมืองเมืองพลเร่ืองการกําจดัสิ่งปฏิกลูและมลูฝอยพ.ศ.2546 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนคํา

ขอรับใบอนญุาตประกอบ

กิจการรับทําการกําจดัมลู

ฝอยติดเชือ้พร้อมหลกัฐานท่ี

ท้องถ่ินกําหนด 
 

15 นาที - ( 

) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถกูต้องของคําขอและความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน

เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนคํา

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือ

ดําเนินการหากไมส่ามารถ

ดําเนินการได้ในขณะนัน้ให้

จดัทําบนัทกึความบกพร่อง

1 ชัว่โมง - (หากผู้ขอ

ใบอนญุาตไม่

แก้ไขคําขอหรือไม่

สง่เอกสารเพิ่มเตมิ

ให้ครบถ้วนตามท่ี

กําหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีสง่คืนคํา

ขอและเอกสาร
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

และรายการเอกสารหรือ

หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให้

เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนคําขอลง

นามไว้ในบนัทึกนัน้ด้วย 

 
 

พร้อมแจ้งเป็น

หนงัสือถึงเหตแุหง่

การคืนด้วยและ

แจ้งสิทธิในการ

อทุธรณ์ (อทุธรณ์

ตามพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน

สขุลกัษณะ 

กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์

ด้านสขุลกัษณะเสนอ

พิจารณาออกใบอนญุาต 

กรณีไมถ่กูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ

แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสขุลกัษณะ 

 
 

15 ถึง 20 วนั - (กฎหมายกําหนด

ภายใน 30 วนันบั

แตว่นัท่ีเอกสาร

ถกูต้องและ

ครบถ้วน 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสขุพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครอง (ฉบบัท่ี 

2) พ.ศ. 2557 

) 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสัง่ออก

ใบอนญุาต/คําสัง่ไม่

อนญุาต 

     1. กรณีอนญุาต 

มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต

แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพ่ือ

1 ถึง 5 วนั - (ในกรณีท่ีเจ้า

พนกังานท้องถ่ิน

ไมอ่าจออก

ใบอนญุาตหรือยงั

ไมอ่าจมีคําสัง่ไม่

อนญุาตได้ภายใน 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

มารับใบอนญุาตภายใน

ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด

หากพ้นกําหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนญุาต

เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้

ตวัอนัสมควร 

    2. กรณีไมอ่นญุาต 

แจ้งคําสัง่ไมอ่อกใบอนญุาต

ประกอบกิจการรับทําการ

กําจดัมลูฝอยตดิเชือ้แก่ผู้ขอ

อนญุาตทราบพร้อมแจ้ง

สิทธิในการอทุธรณ์ 

30 วนันบัแตว่นัท่ี

เอกสารถกูต้อง

และครบถ้วนให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนญุาต

ทราบทกุ 7 วนั

จนกวา่จะ

พิจารณาแล้วเสร็จ

พร้อมสําเนาแจ้ง

ก.พ.ร. ทราบ ) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี

คําสัง่อนญุาต) 

ผู้ขออนญุาตมาชําระ

คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ

ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด

พร้อมรับใบอนญุาต 

 
 

1 ถึง 5 วนั - (กรณีไมชํ่าระตาม

ระยะเวลาท่ี

กําหนดจะต้องเสีย

คา่ปรับเพิ่มขึน้อีก

ร้อยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีค้าง

ชําระ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 ถึง 30 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

 

 

 

 



5/9 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนา

ใบอนญุาตตาม

กฎหมายวา่ด้วย

การควบคมุ

อาคารหรือ

ใบอนญุาตตาม

กฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 

เอกสารหรือ

หลกัฐานแสดง

สถานท่ีกําจดัมลู

ฝอยติดเชือ้ท่ี

ได้รับใบอนญุาต

และมีการดําเนิน

กิจการท่ีถกูต้อง

ตามหลกั

สขุาภิบาลโดยมี

หลกัฐานสญัญา

วา่จ้างระหวา่งผู้

- 0 1 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ขนกบัผู้ กําจดัมลู

ฝอย 

3) 

แผนการ

ดําเนินงานใน

การกําจดัมลูฝอย

ท่ีแสดง

รายละเอียด

ขัน้ตอนการ

ดําเนินงานความ

พร้อมด้าน

กําลงัคน

งบประมาณวสัดุ

อปุกรณ์และ

วิธีการบริหาร

จดัการ 

- 0 1 ฉบบั - 

4) 

เอกสารหรือ

หลกัฐานแสดง

วฒุิการศกึษา

ของเจ้าหน้าท่ี

ควบคมุกํากบัใน

การจดัการมลู

ฝอยติดเชือ้อย่าง

น้อย 2 คน          

1) คณุสมบตัิ

สําเร็จการศกึษา

ไมต่ํ่ากวา่

ปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา่ใน

สาขาวิชา

- 0 1 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

วิทยาศาสตร์ใน

ด้านสาธารณสขุ

สขุาภิบาล

ชีววิทยาและ

วิทยาศาสตร์

การแพทย์ด้านใด

ด้านหนึง่         2) 

คณุสมบตัสํิาเร็จ

การศกึษาไมต่ํ่า

กวา่ปริญญาตรี

หรือเทียบเทา่ใน

สาขาวิชการวิศว

กรรมศาสตร์ใน

ด้านสขุาภิบาล

วิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมและ

วิศวกรรมเคร่ืองก

ลด้านใดด้าน

หนึง่ 

5) 

เอกสารแสดงให้

เห็นวา่

ผู้ปฏิบตังิานท่ีทํา

หน้าท่ีกําจดัมลู

ฝอยติดเชือ้ผา่น

การฝึกอบรมการ

ปอ้งกนัและระงบั

การแพร่เชือ้หรือ

อนัตรายท่ีอาจ

เกิดจากมลูฝอย

- 0 1 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ตดิเชือ้ (ตาม

หลกัสตูรและ

ระยะเวลาตามท่ี

กระทรวง

สาธารณสขุ

กําหนดโดย

ประกาศในราช

กิจจานเุบกษา) 

6) 

ใบรับรองแพทย์

หรือเอกสาร

แสดงการตรวจ

สขุภาพประจําปี

ของผู้ปฏิบตังิาน

ในการกําจดัมลู

ฝอยติดเชือ้ 

- 0 1 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทาํการกาํจัดมูลฝอยตดิเชือ้ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี 

ค่าธรรมเนียม10,000 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนแจ้งผา่นศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนของเทศบาลเมืองเมืองพล 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 

 

 

19. หมายเหตุ 

การแจ้งผลการพิจารณา 

19.1ในกรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินไมอ่าจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีคําสัง่ไมอ่นญุาตได้ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ี

เอกสารถกูต้องและครบถ้วนให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครัง้ๆละไมเ่กิน 15 วนัและให้แจ้งตอ่ผู้ ย่ืนคําขอทราบ

ภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 

19.2 ในกรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินพิจารณายงัไมแ่ล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ย่ืนคํา

ขอทราบถึงเหตแุหง่ความลา่ช้าทกุ 7 วนัจนกวา่จะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมสําเนาแจ้งก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 

 

 

วันท่ีพมิพ์ 11/09/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย เทศบาลเมืองเมืองพลสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


