
 
 

 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ:เทศบาลต าบลหนองแวงแกม้หอม  อ าเภอไชยวาน  จงัหวดัอดุรานี 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการเก็บและขนมลูฝอยทั่วไป 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:เทศบาลต าบลหนองแวงแกม้หอม  อ าเภอไชยวาน  จงัหวดัอดุรธานี 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี
เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
2) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิพ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ต าบลไชยวาน 

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30    วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดอืน    0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการเก็บและ
ขนมลูฝอยทั่วไป 19/05/2558 11:02  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
   1) สถานที่ให้บริการ ส านกังานเทศบาลต าบลหนองแวงแกม้หอม  อ าเภอชยวาน จงัหวดัอดุรานี  หมู่ที ่10 

ต าบลไชยวาน  อ าเภอไชยวาน  จงัหวดัอดุราน ี โทร./โทรสาร 0-4221-9213 /ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 



 
 

08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทีร่บัผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีท่อ้งถิ่นเหดิใหบ้ริการ) 
 

12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
        1. หลกัเกณฑว์ิธีการ 
            ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการเก็บและขนมลูฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือไดร้บั
ประโยชนต์อบแทนดว้ยการคดิคา่บรกิารจะตอ้งย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือเจา้หนา้ท่ีท่ี
รบัผิดชอบก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปีนบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต) เม่ือไดย่ื้นค าขอพรอ้มกบัเสีย
คา่ธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกิจการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะมีค  าสั่งไมต่อ่อายใุบอนญุาตและหากผูข้อตอ่
อายใุบอนญุาตไมไ่ดม้าย่ืนค าขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิน้สดุแลว้ตอ้งด าเนินการขออนญุาตใหมเ่สมือน
เป็นผูข้ออนญุาตรายใหม่ 
          ทัง้นีห้ากมาย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตแลว้แตไ่มช่  าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาท่ีก าหนดจะตอ้งเสีย
คา่ปรบัเพิ่มขึน้อีกรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีคา้งช าระและกรณีท่ีผูป้ระกอบการคา้งช าระคา่ธรรมเนียมติดตอ่กนัเกิน
กวา่ 2 ครัง้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหผู้น้ัน้หยดุด าเนินการไวไ้ดจ้นกว่าจะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรบัจนครบ
จ านวน 
         2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
             (1) ผูป้ระกอบกิจการท่ีประสงคข์อรบัใบอนญุาตตอ้งไมมี่ประวตัถิกูด  าเนินคดีดา้นการจดัการมลูฝอยท่ีไมถ่กู
สขุลกัษณะ 
             (2) ผูป้ระกอบการตอ้งย่ืนเอกสารท่ีถกูตอ้งและครบถว้น 
             (3) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบกิจการดา้นยานพาหนะขนมลูฝอยทั่วไปดา้นผูข้บัข่ีและผูป้ฏิบตังิาน
ประจ ายานพาหนะดา้นสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนมลูฝอยทั่วไปตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละมีวิธีการควบคมุก ากบัการ
ขนสง่เพ่ือปอ้งกนัการลกัลอบทิง้มลูฝอยถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ท่ีไดร้บัเอกสารครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้น
คูมื่อประชาชนเรียบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแลว้เสรจ็ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัใบอนญุาตย่ืนค าขอ
ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรบัท าการเก็บและขน
มลูฝอยทั่วไปพรอ้ม
หลกัฐานท่ีทอ้งถ่ินก าหนด 
 

15 นาที -งานสาธารณสขุ
เทศบาลต าบล 
หนองแวงแกม้
หอม 

 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของค าขอและความ
ครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้น
เจา้หนา้ท่ีแจง้ตอ่ผูย่ื้นค า
ขอใหแ้กไ้ข/เพิ่มเตมิเพ่ือ
ด าเนินการหากไมส่ามารถ
ด าเนินการไดใ้นขณะนัน้ให้
จดัท าบนัทกึความบกพรอ่ง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจา้หนา้ท่ีและผูย่ื้นค าขอลง
นามไวใ้นบนัทึกนัน้ดว้ย 
 
 

1 ชั่วโมง -งานสาธารณสขุ
เทศบาลต าบล 
หนองแวงแกม้
หอม 

.หากผูข้อตอ่อายุ
ใบอนญุาตไม่
แกไ้ขค าขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิ่มเตมิ
ใหค้รบถว้นตามท่ี
ก าหนดในแบบ
บนัทกึความ
บกพรอ่งให้
เจา้หนา้ท่ีสง่คืนค า
ขอและเอกสาร
พรอ้มแจง้เป็น
หนงัสือถึงเหตแุหง่
การคืนดว้ยและ
แจง้สิทธิในการ
อทุธรณ ์(อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 
การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจดา้น
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ์

20 วนั -งานสาธารณสขุ
เทศบาลต าบล 
หนองแวงแกม้

(1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิารสว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี



 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ดา้นสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ
แนะน าใหป้รบัปรุงแกไ้ข
ดา้นสขุลกัษณะ 
 
 

หอม รบัผิดชอบใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน 
30 วนันบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครอง (ฉบบัท่ี 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจง้ค  าสั่งออก
ใบอนญุาต/ค าสั่งไม่
อนญุาตใหต้อ่อายุ
ใบอนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจง้การอนญุาต
แก่ผูข้ออนญุาตทราบเพ่ือ
มารบัใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาท่ีทอ้งถ่ินก าหนด
หากพน้ก าหนดถือว่าไม่
ประสงคจ์ะรบัใบอนญุาต
เวน้แตจ่ะมีเหตหุรือขอ้แก้

8 วนั -งานสาธารณสขุ
เทศบาลต าบล 
หนองแวงแกม้
หอม 

(1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิารสว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีค าสั่งไม่
อนญุาตไดภ้ายใน 



 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ตวัอนัสมควร 
    2. กรณีไมอ่นญุาตใหต้อ่
อายใุบอนญุาต 
แจง้ค าสั่งไมอ่นญุาตใหต้อ่
อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรบัท าการเก็บและขน
มลูฝอยทั่วไปแก่ผูข้อตอ่อายุ
ใบอนญุาตทราบพรอ้มแจง้
สิทธิในการอทุธรณ ์
 
 

30 วนันบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้นให้
แจง้การขยายเวลา
ใหผู้ข้ออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแลว้เสรจ็
พรอ้มส าเนาแจง้
ส านกัก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนญุาตมาช าระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีทอ้งถ่ินก าหนด 
 
 

1 วนั -งานสาธารณสขุ
เทศบาลต าบล 
หนองแวงแกม้
หอม 

(1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิารสว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 
2. กรณีไมช่  าระ
ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดจะตอ้งเสีย
คา่ปรบัเพิ่มขึน้อีก
รอ้ยละ 20 ของ
จ านวนเงินท่ีคา้ง
ช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วนั 
 

13. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 



 
 

14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 
15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บำ้น 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ส ำเนำ
ใบอนญุำตตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ย
กำรควบคมุ
อำคำร (ในกรณี
ท่ีมีสถำนีขนถ่ำย) 
หรือใบอนญุำต
ตำมกฎหมำยอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
ทอ้งถ่ินก ำหนด) 

2) 

เอกสำรหรือ
หลกัฐำนแสดง
สถำนท่ีรบัก ำจดั
มลูฝอยทั่วไปท่ี
ไดร้บัใบอนญุำต
และมีกำรด ำเนิน
กิจกำรท่ีถกูตอ้ง
ตำมหลกั
สขุำภิบำลโดยมี
หลกัฐำนสญัญำ

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
ทอ้งถ่ินก ำหนด) 



 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

วำ่จำ้งระหวำ่งผู้
ขนกบัผูก้  ำจดัมลู
ฝอย 

3) 

แผนกำร
ด ำเนินงำนใน
กำรเก็บขนมลู
ฝอยท่ีแสดง
รำยละเอียด
ขัน้ตอนกำร
ด ำเนินงำนควำม
พรอ้มดำ้น
ก ำลงัคน
งบประมำณวสัดุ
อปุกรณแ์ละ
วิธีกำรบริหำร
จดักำร 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
ทอ้งถ่ินก ำหนด) 

4) 

เอกสำรแสดงให้
เห็นวำ่ผูข้บัข่ีและ
ผูป้ฏิบตังิำน
ประจ ำ
ยำนพำหนะผำ่น
กำรฝึกอบรมดำ้น
กำรจดักำรมลู
ฝอยทั่วไป (ตำม
หลกัเกณฑท่ี์
ทอ้งถ่ินก ำหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
ทอ้งถ่ินก ำหนด) 

5) 
ใบรบัรองแพทย์
หรือเอกสำร
แสดงกำรตรวจ

- 1 0 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ
ตำมท่ีรำชกำรสว่น



 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

สขุภำพประจ ำปี
ของผูป้ฏิบตังิำน
ในกำรเก็บขนมลู
ฝอย 

ทอ้งถ่ินก ำหนด) 

 
15. ค่ำธรรมเนียม 
  1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปฉบับละไม่เกิน5,000 บำทต่อปี 

ค่ำธรรมเนียม    0 บาท 
หมำยเหตุ ( (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น)) 

 
16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  เทศบาลต าบลหนองแวงแกม้หอม  อ าเภอไชยวาน  จงัหวดัอดุรานี 

หมายเหตุ((ระบสุว่นงาน/หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบช่องทางการรอ้งเรียน)) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูยบ์รกิารประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

 
17. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
  1) แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 
 

 
18. หมำยเหตุ 
- 
 

วันทีพ่มิพ ์ 16/07/2558 
สถำนะ  
จัดท ำโดย เทศบาลต าบลหนองแวงแกม้หอม 
อนุมัตโิดย  
เผยแพร่โดย  



 
 

 
 

 
 


