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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

2) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 24/08/2015 10:11การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
รับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลต าบลหนองขาว กองช่าง งานสาธารณสุข/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
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1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
 
 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน
..ระบุ..... วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือน
เป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
 
 ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 
ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
 
  2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 
   (1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกด าเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ 
 
  (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 
 (3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการก าจัดมูลฝอยทั่วไป และด้านคุณสมบัติของ
ผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 
   (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 
 หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอ
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับท าการก าจัดมูล
ฝอยทั่วไป พร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นก าหนด 
 

15 นาที เทศบาลต าบล
หนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัด
กาญจนบุรี 

(เทศบาลต าบล
หนองขาว กอง
ช่าง งาน
สาธารณสุข) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค า
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ด าเนินการ หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดท าบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 
 

1 ชั่วโมง เทศบาลต าบล
หนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัด
กาญจนบุรี 

(เทศบาลต าบล
หนองขาว กอง
ช่าง งาน
สาธารณสุข 
2. หากผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตไม่
แก้ไขค าขอหรือไม่
ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วน ตามที่
ก าหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนค า
ขอและเอกสาร 
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วย และ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ 
    กรณีถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 
เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
     กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ 
 
 

20 วัน เทศบาลต าบล
หนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัด
กาญจนบุรี 

(เทศบาลต าบล
หนองขาว กอง
ช่าง งาน
สาธารณสุข 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน  
30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน 
(ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจ้งค าสั่งออก
ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่
อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจ้งการ
อนุญาตแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่น

8 วัน เทศบาลต าบล
หนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัด
กาญจนบุรี 

(1. เทศบาลต าบล
หนองขาว กอง
ช่าง งาน
สาธารณสุข 
2. ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น 
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ก าหนด หากพ้นก าหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต 
        แจ้งค าสั่งไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับท าการ
ก าจัดมูลฝอยทั่วไปแก่ผู้ขอ
ต่ออายุใบอนุญาตทราบ 
พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ 
 
 

อนุญาตได้ภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน ให้
ขยายเวลาออกไป
ได้อีกไม่เกิน 2 
ครั้งๆ ละไม่เกิน 
15 วัน และแจ้งให้
ผู้ยื่นค าขอทราบ
ภายใน 7 วันนับ
แต่วันที่พิจารณา
แล้วเสร็จ ทั้งนี้หาก
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นพิจารณา
ยังไม่แล้วเสร็จ ให้
แจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้ยื่นค าขอทราบ
ถึงเหตุแห่งความ
ล่าช้าทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ 
พร้อมส าเนาแจ้ง 
ก.พ.ร. ) 

5) 

- 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมา
ช าระค่าธรรมเนียมตาม

1 วัน เทศบาลต าบล
หนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัด
กาญจนบุรี 

(1. เทศบาลต าบล
หนองขาว กอง
ช่าง งาน
สาธารณสุข 
2. กรณีไม่ช าระ
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อัตราและระยะเวลาที่
ท้องถิ่นก าหนด  
 
 

ตามระยะเวลาที่
ก าหนด จะต้อง
เสียค่าปรับเพิ่มขึ้น
อีกร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินที่ค้าง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 วัน 
 

14. งานบริการน้ี ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วย
การควบคุม
อาคาร หรือ

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ 
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

2) 

เอกสารหรือ
หลักฐานแสดง
สถานที่ก าจัดมูล
ฝอยทั่วไปที่ได้รับ
ใบอนุญาตและมี
การด าเนิน
กิจการท่ีถูกต้อง
ตามหลัก
สุขาภิบาล โดยมี
หลักฐานสัญญา
ว่าจ้างระหว่างผู้
ขนกับผู้ก าจัดมูล
ฝอย 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ 
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด) 

3) 

แผนการ
ด าเนินงานใน
การก าจัดมูลฝอย
ที่แสดง
รายละเอียด
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ความ
พร้อมด้าน
ก าลังคน 
งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ และ
วิธีการบริหาร
จัดการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ 
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) 

เอกสารหรือ
หลักฐานแสดง
วุฒิการศึกษา
ของเจ้าหน้าที่
ควบคุม ก ากับ 
ในการจัดการมูล
ฝอยทั่วไป อย่าง
น้อย 2 คน          
1) คุณสมบัติ
ส าเร็จการศึกษา
ไม่ต่ ากว่า
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าใน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ใน
ด้านสาธารณสุข 
สุขาภิบาล 
อนามัย
สิ่งแวดล้อม ด้าน
ใดด้านหนึ่ง         
2) คุณสมบัติ
ส าเร็จการศึกษา
ไม่ต่ ากว่า
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าในสาขา
วิชการวิศวกรรม
ศาสตร์ในด้าน
สุขาภิบาล 
วิศวกรรม

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ 
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สิ่งแวดล้อม และ
วิศวกรรมเครื่องก
ล ด้านใดด้าน
หน่ึง 

5) 

เอกสารแสดงให้
เห็นว่า
ผู้ปฏิบัติงานที่ท า
หน้าที่ก าจัดมูล
ฝอยทั่วไปผ่าน
การฝึกอบรมด้าน
สุขอนามัยและ
ความปลอดภัย
จากการท างาน 
(ตามหลักเกณฑ์
ที่ท้องถิ่นก าหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ 
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด) 

6) 

ใบรับรองแพทย์
หรือเอกสาร
แสดงการตรวจ
สุขภาพประจ าปี
ของผู้ปฏิบัติงาน
ในการก าจัดมูล
ฝอยทั่วไป 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ 
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

(ระบุตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 
 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ -   
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ส านักงานเทศบาลต าบลหนองขาว 

หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.nongkhaolocal.go.th) 
2. ทางโทรศัพท์ (0-3458-6208,0-34659-663 ต่อ 20) 
3. ทางไปรษณีย์ (99 ม.4 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110)  
4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 

 
19. หมายเหตุ 
การแจ้งผลการพิจารณา 
 
19.1 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน และให้แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
19.2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ ผู้ยื่นค า
ขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
 
 

วันที่พิมพ์ 26/08/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยส านักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
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จัดท าโดย เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่า
ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


