
คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
 

๑. ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
๒. หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง  
๓. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

๑)พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒)พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. ๒๕๕๐ 

๖. ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 
๗. พื้นที่ใหบ้ริการ:ท้องถิ่น 
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 
๙. ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 
๑๐. ช่องทางการให้บริการ 

๑๐.๑ สถานที่ให้บริการ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
โทร.๐๔๔-๙๗๔๒๒๔/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: -) 
๑๐.๒ ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

๑๑. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
๑๑.๑ หลักเกณฑ์วิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบภายใน..ระบ.ุ.... วันก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต
และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตส้ินสุดแล้วต้องด าเนินการขอ
อนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
ท้ังนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีก าหนดจะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มข้ึนอีกร้อยละ ๒๐ ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระและกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า ๒ 
ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไวไ้ด้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
 



  ๑๐.๒ เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
   (๑) ผู้ประกอบกิจการท่ีประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกด าเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยท่ีไม่ถูก
สุขลักษณะ 
   (๒) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
   (๓) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงาน
ประจ ายานพาหนะด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยท่ัวไปต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุมก ากับการ
ขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบท้ิงมูลฝอยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
   (๔) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 
หมายเหตุ: ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : ๓๐ วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
รับท าการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปพร้อมหลักฐานท่ีท้องถิ่น
ก าหนด 
(หมายเหตุ: -) 

๑๕ นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลก าปัง  

อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา 

 
๒) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 
(หมายเหตุ: (๑. ระยะเวลาการให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
๒.หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสาร

๑ ช่ัวโมง องค์การบริหารส่วน
ต าบลก าปัง  

อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
เพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามท่ีก าหนดในแบบบันทึกความบกพร่อง
ให้เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค าขอและเอกสารพร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึง
เหตุแห่งการคืนด้วยและแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อทุธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. ๒๕๓๙))) 

๓) การพิจารณา 
เจ้าหน้าท่ีตรวจด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
 
(หมายเหตุ: (๑ ระยะเวลาการให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
๒. กฎหมายก าหนดภายใน 
๓๐ วันนับแต่วันท่ีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๖ และ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. 2๒๕๕๗) 
)) 
 

๒๐ วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลก าปัง  

อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา 

๔) - 
การแจ้งค าส่ังออกใบอนุญาต/ค าส่ังไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
    ๑ กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร 
    ๒. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
แจ้งค าส่ังไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ท าการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
 
 

๘ วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลก าปัง  

อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
(หมายเหตุ: (๑. ระยะเวลาการให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
๒. ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีค าส่ังไม่อนุญาตได้ภายใน ๓๐วันนับแต่วันท่ีเอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาต
ทราบทุก ๗ วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจ้ง
ส านักก.พ.ร. ทราบ)) 

๕) - 
ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าส่ังอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด 
 
(หมายเหตุ: (๑. ระยะเวลาการให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
๒. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาท่ีก าหนดจะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มข้ึนอีกร้อยละ ๒๐ ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ)) 

๑ วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลก าปัง  

อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบา้น 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ในกรณีที่
มีสถานีขนถ่าย) หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 
 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
4) 

 
เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก าจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับ
ใบอนุญาตและมีการด าเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดย
มีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดมูลฝอย 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

5) 
 

แผนการด าเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยทีแ่สดงรายละเอียด
ขั้นตอนการด าเนินงานความพร้อมด้านก าลังคนงบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการบริหารจัดการ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

6) 
 

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏบิัติงานประจ ายานพาหนะ
ผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป (ตามหลักเกณฑ์ที่
ท้องถ่ินก าหนด) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

7) 
 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของ
ผู้ปฏิบัติงานในการเก็บขนมูลฝอย 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการเก็บและขนมูลฝอย
ทั่วไปฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 
(หมายเหตุ: ( (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 



ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ท่ีท าการองค์การองค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 
(หมายเหตุ: 1. ทางโทรศัพท์ (044-974224) 
2. ร้องเรียนด้วยตนเองณส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง) 
 

2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)) 

 
หมายเหตุ 
- 
 
 

 


