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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายใุบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกาํจัดมูลฝอยทั่วไป 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป 

 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมอนามัย 

 

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

 

4. หมวดหมูของงานบรกิาร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

 

5. กฎหมายทีใ่หอํานาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

  

7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น 

 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ 30  วนั 

 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

 

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจดัมูล

ฝอยทั่วไป 19/05/2558 13:22  

 

11. ชองทางการใหบริการ  
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1) สถานทีใ่หบริการองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  88  หมู 4 ตําบลแคนเหนือ  อําเภอบานไผ  จังหวัด

ขอนแกน  รหสัไปรษณีย  40110  โทรศัพท / โทรสาร  043 -306130/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจันทรถงึวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  

ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น.   

 หมายเหตุ  -  

 

12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑวิธีการ 

ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาํเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบ

แทนดวยการคิดคาบริการจะตองยืน่ขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิน่หรือเจาหนาทีท่ี่รับผิดชอบภายใน..ระบุ

..... วันกอนใบอนุญาตส้ินอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนกังานทองถิ่นจะมีคําส่ังไมตออายุใบอนุญาตและหากผูขอตอ

อายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวนัใบอนุญาตส้ินสุดแลวตองดําเนนิการขออนุญาตใหมเสมือน

เปนผูขออนุญาตรายใหม 

 

ทั้งนี้หากมายืน่ขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาทีก่ําหนดจะตองเสียคาปรับ

เพิ่มข้ึนอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงนิที่คางชําระและกรณีที่ผูประกอบการคางชาํระคาธรรมเนยีมติดตอกันเกนิกวา 2 คร้ัง

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนนิการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 

 

  2. เงื่อนไขในการยืน่คําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิน่) 

    (1) ผูประกอบกิจการที่ประสงคขอรับใบอนุญาตตองไมมีประวัติถูกดําเนนิคดีดานการจัดการมลูฝอยที่ไมถกู

สุขลักษณะ 

   (2) ผูประกอบการตองยืน่เอกสารที่ถกูตองและครบถวน 

  (3) หลักเกณฑดานคุณสมบัติของผูประกอบกิจการดานสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอยทั่วไปและดานคุณสมบัติของ

ผูปฏิบัติงานถกูตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถิน่) 

  (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑวิธกีารและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการสวน

ทองถิน่กาํหนดไวในขอกําหนดของทองถิน่.... 

 

หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนนิงานตามคูมอืจะเร่ิมนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน

คูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

 

 



3/10 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอ

ตออายุใบอนญุาตประกอบ

กิจการรับทาํการกําจัดมูล

ฝอยทั่วไปพรอมหลักฐานที่

ทองถิน่กาํหนด 
 

15 นาท ี - (ระยะเวลาการ

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานที่

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบริบทของ

พื้นที)่ 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบความ

ถูกตองของคําขอและความ

ครบถวนของเอกสาร

หลักฐานทันท ี

กรณีไมถูกตอง/ครบถวน

เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคํา

ขอใหแกไข/เพิม่เติมเพื่อ

ดําเนนิการหากไมสามารถ

ดําเนนิการไดในขณะนัน้ให

จัดทําบนัทกึความบกพรอง

และรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนดโดยให

เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลง

นามไวในบันทกึนัน้ดวย 

 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลาการ

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานที่

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบริบทของ

พื้นที ่

2. หากผูขอตอ

อายุใบอนุญาตไม

แกไขคําขอหรือไม

สงเอกสารเพิม่เติม

ใหครบถวนตามที่

กําหนดในแบบ

บันทกึความ

บกพรองให

เจาหนาที่สงคืนคํา

ขอและเอกสาร

พรอมแจงเปน

หนงัสือถงึเหตุแหง

การคืนดวยและ

แจงสิทธิในการ

อุทธรณ (อุทธรณ

ตามพ.ร.บ. วิธี



4/10 
 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน

สุขลักษณะ 

กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะเสนอ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

กรณีไมถูกตองตาม

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ

แนะนาํใหปรับปรุงแกไข

ดานสุขลักษณะ 

 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลาการ

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานที่

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบริบทของ

พื้นที ่

2. กฎหมาย

กําหนดภายใน 

30 วันนับแตวนัที่

เอกสารถูกตอง

และครบถวน 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสุขพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจงคําส่ังออก

ใบอนุญาต/คําส่ังไม

อนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต 

    1. กรณีอนญุาต 

มีหนงัสือแจงการอนุญาต

แกผูขออนุญาตทราบเพื่อ

มารับใบอนุญาตภายใน

8 วัน - (1. ระยะเวลาการ

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานที่

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบริบทของ

พื้นที ่

2. ในกรณีที่เจา

พนกังานทองถิ่น
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ระยะเวลาทีท่องถิ่นกําหนด

หากพนกาํหนดถอืวาไม

ประสงคจะรับใบอนุญาต

เวนแตจะมเีหตุหรือขอแก

ตัวอันสมควร 

     2. กรณีไมอนุญาตใหตอ

อายุใบอนุญาต 

แจงคําส่ังไมอนุญาตใหตอ

อายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการรับทาํการกําจัดมูล

ฝอยทั่วไปแกผูขอตออายุ

ใบอนุญาตทราบพรอมแจง

สิทธิในการอุทธรณ 

 
 

ไมอาจออก

ใบอนุญาตหรือยัง

ไมอาจมีคําส่ังไม

อนุญาตไดภายใน 

30 วันนับแตวนัที่

เอกสารถูกตอง

และครบถวนให

แจงการขยายเวลา

ใหผูขออนุญาต

ทราบทุก 7 วัน

จนกวาจะ

พิจารณาแลวเสร็จ

พรอมสําเนาแจง

สํานักก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี

คําส่ังอนุญาตตออายุ

ใบอนุญาต) 

แจงใหผูขออนญุาตมาชาํระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาทีท่องถิ่นกําหนด 

 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลาการ

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานที่

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบริบทของ

พื้นที ่

2. กรณีไมชําระ

ตามระยะเวลาที่

กําหนดจะตองเสีย

คาปรับเพิ่มข้ึนอีก

รอยละ 20 ของ

จํานวนเงนิที่คาง

ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
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14. งานบรกิารนีผ้านการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บาน 

- 0 1 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนา

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายวาดวย

การควบคุม

อาคารหรือ

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายอ่ืนที่

เกี่ยวของ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิน่กาํหนด) 

2) 

เอกสารหรือ

หลักฐานแสดง

สถานที่กาํจัดมูล

ฝอยทั่วไปที่ไดรับ

ใบอนุญาตและมี

การดําเนิน

กิจการที่ถูกตอง

ตามหลัก

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิน่กาํหนด) 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สุขาภิบาลโดยมี

หลักฐานสัญญา

วาจางระหวางผู

ขนกับผูกาํจัดมูล

ฝอย 

3) 

แผนการ

ดําเนนิงานใน

การกําจัดมูลฝอย

ที่แสดง

รายละเอียด

ข้ันตอนการ

ดําเนนิงานความ

พรอมดาน

กําลังคน

งบประมาณวสัดุ

อุปกรณและ

วิธีการบริหาร

จัดการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิน่กาํหนด) 

4) 

เอกสารหรือ

หลักฐานแสดง

วุฒิการศึกษา

ของเจาหนาที่

ควบคุมกํากับใน

การจัดการมูล

ฝอยทั่วไปอยาง

นอย 2 คน          

1) คุณสมบัติ

สําเร็จการศึกษา

ไมตํ่ากวา

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิน่กาํหนด) 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ปริญญาตรีหรือ

เทียบเทาใน

สาขาวิชา

วิทยาศาสตรใน

ดานสาธารณสุข

สุขาภิบาล

อนามยั

ส่ิงแวดลอมดาน

ใดดานหนึง่         

2) คุณสมบัติ

สําเร็จการศึกษา

ไมตํ่ากวา

ปริญญาตรีหรือ

เทียบเทาในสาขา

วิชการวิศวกรรม

ศาสตรในดาน

สุขาภิบาล

วิศวกรรม

ส่ิงแวดลอมและ

วิศวกรรมเคร่ืองก

ลดานใดดาน

หนึง่ 

5) 

เอกสารแสดงให

เห็นวา

ผูปฏิบัติงานทีท่ํา

หนาทีก่ําจัดมลู

ฝอยทั่วไปผาน

การฝกอบรมดาน

สุขอนามัยและ

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิน่กาํหนด) 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ความปลอดภัย

จากการทาํงาน 

(ตามหลักเกณฑ

ที่ทองถิน่กาํหนด) 

6) 

ใบรับรองแพทย

หรือเอกสาร

แสดงการตรวจ

สุขภาพประจาํป

ของผูปฏิบัติงาน

ในการกาํจัดมลู

ฝอยทั่วไป 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิน่กาํหนด) 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตรับทําการกาํจัดมูลฝอยทัว่ไปฉบับละไมเกิน 5,000 บาทตอป 

(ระบุตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 

 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน  องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  88  หมู 4 ตําบลแคนเหนือ  อําเภอบานไผ  

จังหวัดขอนแกน  รหัสไปรษณีย  40110  โทรศัพท / โทรสาร  043 -306130   

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียน  องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ www.khaennuea.co.th 

หมายเหตุ- 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น) 

 

http://www.khaennuea.co.th/


10/10 
 

 

19. หมายเหตุ 

         - 

 

วันที่พิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย สุคนธา  วงษคําหาร 

อนุมัติโดย จาสิบตํารวจธนัช  ศรีภูมิ 

เผยแพรโดย พิจิตรา  มูลวงศ 

 

 

 
 


