
คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเกบ็ และขนมูลฝอยทั่วไป 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา กระทรวงสาธารณสขุ  
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ์ วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมลูฝอยทัว่ไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการ ต้องย่ืนขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ี
กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เอกสารประกอบการขออนญุาตตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน ณ กลุม่/กอง/ฝ่าย ท่ีรับผิดชอบ (ระบ)ุ 
2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 (1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนญุาตต้องไมม่ีประวตัิถกูด าเนินคดีด้านการจดัการมลูฝอยท่ีไมถ่กูสุขลกัษณะ 
 (2) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 
 (3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ด้านผู้ ขับข่ีและผู้ปฏิบัติงานประจ า
ยานพาหนะ ด้านสุขลกัษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปต้องถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ และมีวิธีการควบคุมก ากับการขนส่งเพ่ือ
ป้องกนัการลกัลอบทิง้มลูฝอยถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 (4) ...ระบเุพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการส่วนท้องถ่ินก าหนด
ไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 
หมายเหตุ: ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลาตัง้แต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
กองสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อม  เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  262  หมู่ที่ 4 
ต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา  30000  
โทรศพัท์  044-930238-9  โทรสาร  044-930238/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเว้นวนัหยุดที่ทาง
ราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วนั 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่ รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยทัว่ไป 
พร้อมหลกัฐานท่ีท้องถ่ินก าหนด 
(หมายเหต:ุ (1.ระยะเวลาการใหบ้ริการส่วนงาน/หน่วยงานทีร่ับผิดชอบใหร้ะบไุปตามบริบทของทอ้งถ่ิน))  

15 นาที เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถกูต้องของค าขอ และความครบถ้วนของเอกสารหลกัฐานทนัที 
-กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่
สามารถด าเนินการได้ในขณะนัน้ ให้จดัท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลกัฐาน
ยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบนัทกึนัน้ด้วย 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ระบไุปตามบริบท

1 
ชัว่โมง 

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา 
 



ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่ รับผิดชอบ 

ของท้องถ่ิน  2.  หากผูข้อใบอนญุาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ตามที่
ก าหนดในแบบบนัทึกความบกพร่องให้เจ้าหนา้ที่ส่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนงัสือ
ถึงเหตแุห่งการคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอทุธรณ์ (อทุธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539)))  

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสขุลกัษณะ 
-กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ เสนอพิจารณาออกใบอนญุาต 
-กรณีไมถ่กูต้องตามหลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสขุลกัษณะ 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการใหบ้ริการ ส่วนงาน/หน่วยงานทีร่บัผิดชอบใหร้ะบไุปตามบริบทของ
ทอ้งถ่ิน  2. กฎหมายก าหนดภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถว้น (ตาม พ.ร.บ. 
การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง (ฉบบัที่ 2)  
พ.ศ. 2557)))  

20 วนั เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา 
 

4) -การแจ้งค าสัง่ออกใบอนญุาต/ค าสัง่ไมอ่นญุาต 
1. กรณีอนญุาต   มีหนงัสือแจ้งการอนญุาตแก่ผู้ขออนญุาตทราบเพื่อมารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนด หากพ้นก าหนดถือวา่ไมป่ระสงค์จะรับใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือ
ข้อแก้ตวัอนัสมควร 
2. กรณีไม่อนญุาต   แจ้งค าสัง่ไม่ออกใบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมลูฝอย
ทัว่ไปแก่ผู้ขออนญุาตทราบ พร้อมแจ้งสทิธิในการอทุธรณ์ 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ระบไุปตามบริบท
ของท้องถ่ิน  2. ในกรณีที่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน ไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไม่อาจมีค าสัง่ไม่
อนญุาตไดภ้ายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่
เกิน 2 ครัง้ๆ ละไม่เกิน 15 วนั และแจ้งให้ผูยื้่นค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่พิจารณาแล้ว
เสร็จ ทัง้นีห้ากเจ้าพนกังานทอ้งถ่ินพิจารณายงัไม่แลว้เสร็จ ใหแ้จ้งเป็นหนงัสือใหผู้ยื้น่ค าขอทราบ
ถึงเหตแุห่งความล่าช้าทกุ 7 วนัจนกว่าจะพิจารณาแลว้เสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ))  

8 วนั เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา 
 

5) -ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมีค าสัง่อนญุาต)   แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระคา่ธรรมเนียมตามอตัรา
และระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนด 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาการใหบ้ริการ ส่วนงาน/หน่วยงานทีร่บัผิดชอบใหร้ะบไุปตามบริบทของ
ท้องถ่ิน  2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินทีค่า้งช าระ))  

1 วนั เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา 
 

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

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ – 
 
 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ในกรณีที่มีสถานีขนถ่าย) หรือ
ใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสว่นท้องถ่ินก าหนด) 

- 

4) 
 

แผนการด าเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ ( เอกสารและหลกัฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสว่นท้องถ่ินก าหนด) 

- 

5) 
 

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่ และผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะผ่านการฝึกอบรม           
ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป (ตามหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นก าหนด) 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสว่นท้องถ่ินก าหนด) 

- 

6) 
 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้ปฏิบัติงานในการเก็บ
ขนมูลฝอย 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสว่นท้องถ่ินก าหนด) 

- 

ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป ฉบับละไม่เกิน 

5,000 บาท ต่อปี (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
(หมายเหต:ุ (อตัราค่าธรรมเนียมระบตุามข้อก าหนดของทอ้งถ่ิน))  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ส านักงานเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  262 หมู่ที่ 4 ต าบลโพธ์ิกลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  

โทรศพัท์ 044-930238-9  โทรสาร 044-930238 
2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1                   
ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 



แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอร์ม ใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนดของถ่ิน))  
หมายเหตุ 
การแจ้งผลการพิจารณา 
19.1ในกรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ิน ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยงัไม่อาจมีค าสัง่ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีเอกสาร
ถกูต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน 2 ครัง้ๆ ละไมเ่กิน 15 วนั และให้แจ้งตอ่ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่
วนัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
19.2 ในกรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินพิจารณายงัไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนงัสือให้ ผู้ ย่ืนค าขอทราบ
ถงึเหตแุห่งความลา่ช้าทกุ 7 วนัจนกวา่จะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
 
 
 


