
คู่มือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป 
หน่วยงานท่ีให้บริการ :  องค์การบริหารส่วนตําบลหาดนางแก้ว  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ในการย่ืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยทําะป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
โดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายกําหนด 
 
2. เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
  1. ผู้ประกอบกิจการท่ีประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกดําเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอย 
      ท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ 
  2. ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน 
 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหาดนางแก้ว  อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
โทรศัพท์ / โทรสาร : 037-218-613  Website: www.hadnangkaew.go.th/ 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 5 วันทําการ 
 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยืน่คําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป
พร้อมหลักฐานที่ท้องถ่ินกําหนด 

10 นาท ี สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหาดนางแก้ว
อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจนีบุรี 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารความถูกต้องของ
คําขอและความครบถ้วนของเอกสาร 

15 นาท ี สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหาดนางแก้ว
อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจนีบุรี 

 
3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลกัษณะ 
กรณีถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ด้านสุชลักษณะ
เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาํให้ปรับปรุงแก้ไข 

2 วัน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลหาดนางแก้ว
อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจนีบุรี 

 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต 
กรณีอนุญาตมีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ
อนุญาต 
กรณีไม่อนุญาตแจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต 

2 วัน สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหาดนางแก้ว
อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจนีบุรี 

 

5) ชําระค่าธรรมเนียม 
 

10 นาท ี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาํบลหาดนางแก้ว
อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจนีบุรี 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม  

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
สําเนา 1 ฉบับ 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบ้าน 
สําเนา 1 ฉบับ 

3) 
 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือใบอนุญาตตามกฎหมาย 
สําเนา 1 ฉบับ 

4) 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาตและมีการดําเนินกิจการที่ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล 
สําเนา 1 ฉบับ 

 
ค่าธรรมเนียม 
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฉบับละ 5,000 บาท 
ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่งเป็นไปตามข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดนางแก้ว 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหาดนางแก้ว  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
โทรศัพท์/โทรสาร : 037-218-613  Website: www.hadnangkaew.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหาดนางแก้ว  ว่าด้วยการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

๑. อัตราค่าเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๒๐ (๔)  
     (๑)  ค่าเก็บและขนถุงอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
 เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก 
 และลูกบาศก์เมตรต่อๆไป     ลูกบาศก์เมตรละ     ๒๕๐  บาท 
 เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร           ๑๕๐  บาท 
 เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ  ๑ ลูกบาศก์เมตร 
 

 (๒)  ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
 (ก)  ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน 
       - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร   เดือนละ           ๔๐     บาท 
       - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
         ค่าเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตร 
         หรือเศษของแต่ละ ๒๐ ลิตร    เดือนละ          ๔๐      บาท 

      - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร 
        แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร    เดือนละ          ๒,๐๐๐  บาท 
- ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร 
   ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของ 
   ลูกบาศก์เมตร      เดือนละ          ๒,๐๐๐   บาท 
 

       (๓)   ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ 
  (ก)  ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน 
       - กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งไม่เกิน ๒ กิโลกรัม 
          หรือมีปริมาณไม่เกิน ๑๓ ลิตร   เดือนละ                      ๓๐๐   บาท 
       - กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณ 
         เกิน ๑๓ ลิตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ๒ กิโลกรัม หรือ  
         ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือเศษของแต่ละ ๒ กิโลกรัม หรือ 
         แต่ละ ๑๓ ลิตร     เดือนละ   ๓๐๐   บาท 
  (ข)  ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว 
       - ค่าเก็บและขนแต่ละครั้ง คิดอัตราครั้งละ            ๓,๐๐๐   บาท 
         (ท้ังนี้ ให้กําหนดเป็นอัตราตามระยะทางท่ีเก็บขน) 
       - กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือมีปริมาณไม่เกิน 
         ๕๐๐ ลิตร ให้คิดอัตราเพ่ิมข้ึนอีก ครั้งละ      ๔๐๐  บาท 
       - กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม 
         หรือเกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คิดค่าเก็บขนเพ่ิมข้ึน 
         ในอัตราทุก ๆ ๗๕ กิโลกรัม หรือทุก ๆ ๕๐๐ ลิตร 
         หรือเศษของ ๗๕ กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ ลิตรหน่วยละ    ๔๐๐  บาท 
 



๒.  อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
    (๑)  ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๙ โดยทําเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย 
  การคิดค่าบริการ 
           (ก)  รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป    ฉบับละ    ๕,๐๐๐  บาท 
  (ข)  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป   ฉบับละ    ๕,๐๐๐  บาท 
  (ค)  รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ    ฉบับละ   ๑๐,๐๐๐  บาท 
  (ง)  รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ     ฉบับละ   ๑๐,๐๐๐  บาท 

 


