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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บขนหรือก ำจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสว่างแดนดินจงัหวดัสกลนคร 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บขนหรือก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอย 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสว่างแดนดินจงัหวดัสกลนคร 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) เทศบญัญติัเทศบาลต าบลพนันาเร่ืองการก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ. 2557 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไม่ได้ก าหนด  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] 
การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บขนหรือก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอย 03/08/2558 15:05  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการเทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสว่างแดนดินจงัหวดัสกลนคร 47240 โทรศพัท์/โทรสาร 042-

729392 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บขนหรือก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโย
ชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลต าบลพนันาจะต้องยื่นค าขอรับใบอนญุาตตามแบบที่เทศบาลต าบลพนั
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นาก าหนดพร้อมกบัเอกสารและหลกัฐาน 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำใ
ห้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่รับ

ผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบเอกสารประกอบใ
นการยื่นค าขอตามหลกัเก
ณฑ์และเงื่อนไขในการยื่น
ค าขอ 
 

15 นาท ี เทศบาลต าบลพั
นนาอ าเภอสว่าง
แดนดินจงัหวดัส
กลนคร 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

การพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ 
 

15 นาท ี เทศบาลต าบลพั
นนาอ าเภอสว่าง
แดนดินจงัหวดัส
กลนคร 

- 

3) 

การลงนาม/คณะกรรมก
ารมีมติ 
 

ลงนามการอนญุาตโดยนาย
กเทศมนตรีต าบลพนันา 
 

1 นาที เทศบาลต าบลพั
นนาอ าเภอสว่าง
แดนดินจงัหวดัส
กลนคร 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 31 นาท ี
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำ
ร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวัปร
ะชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (ผู้ยื่นค ำขอต้องเซ็
นรับรองส ำเนำพร้
อมกบัลงวนัที่) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำ
ร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

2) 

บตัรประจ ำตวัข้ำ
รำชกำรหรือพนกั
งำนองค์กำรของ
รัฐ 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 
ส ำเนำทะเบียนบ้
ำน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั - 

4) 

ส ำเนำใบอนญุำ
ตตำมกฎหมำยท่ี
เก่ียวข้องเช่นใบอ
นญุำตจำกกรมก
ำรขำสง่หลกัฐำน
กำรมีควำมรู้ของ
ผู้ปฏิบติัเป็นต้น 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำ
ร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ใบอนญุำตกำรเก็
บขนหรือก ำจดัสิ่ง
ปฏิกลูหรือมลูฝอ
ยฉบบัที่ยงัไม่หม
ดอำย ุ
(กรณีต่ออำยใุบอ
นญุำต) 

เทศบำลต ำบลพนั
นำอ ำเภอสว่ำงแด
นดินจงัหวดัสกลน
คร 

0 1 ฉบบั - 

2) 

ใบรับรองกำรตรว
จสขุลกัษณะกำร
ประกอบกิจกำรมี
ผลกำรตรวจไม่เกิ
น๖เดือน 

- 0 1 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำ
ร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

(กรณีต่ออำยใุบอ
นญุำต) 

3) 
แผนผงัหรือแผน
ที่แสดงที่ตัง้ 

- 0 1 ฉบบั - 

4) 

ส ำเนำแบบก่อสร้
ำงของอำคำรที่ไ
ด้รับอนญุำตจำก
เจ้ำพนกังำนท้อง
ถิ่น 

- 0 1 ฉบบั - 

5) 
ใบมอบอ ำนำจ 
(กรณีที่มีกำรมอ
บอ ำนำจ) 

- 1 1 ฉบบั - 

6) ใบรับรองแพทย์ - 1 0 ฉบบั - 

7) 
หลกัฐำนกำรประ
กอบอคัคีภยั 

- 1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) รับท ำกำรเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำ

บริกำรฉบับละ 3,000 บำท 
หมำยเหตุ - 
 

2) รับท ำกำรก ำจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบ
ริกำรฉบับละ  3,000 บำท 
หมำยเหตุ - 
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนเทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสว่างแดนดินจงัหวดัสกลนคร 47240  โทรศพัท์/โทรสาร 

042-729392 
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หมายเหตุ- 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันที่พิ
มพ์ 

03/08/2558 

สถำนะ รออนมุติัขัน้ที่ 1 โดยหวัหน้าหน่วยงาน 
(Reviewer) 

จัดท ำโ
ดย 

เทศบาลต าบลพนันาอ าเภอสว่างแดนดิน
จงัหวดัสกลนครสถ.มท. 

อนุมัติโ
ดย 

- 

เผยแพ
ร่โดย 

- 

 
 

 
 


