
คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเกบ็ และขนมูลฝอยตดิเชือ้ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา กระทรวงสาธารณสขุ  
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ์ วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมลูฝอยติดเชือ้ โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการ จะต้องย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ภายใน..ระบุ..วนั 
ก่อนใบอนุญาตสิน้อายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต) เมื่อได้ย่ืนค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้
ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะมีค าสัง่ไมต่อ่อายใุบอนญุาต และหากผู้ขอตอ่อายใุบอนุญาตไม่ได้มาย่ืนค า
ขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิน้สดุแล้ว ต้องด าเนินการขออนญุาตใหมเ่สมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม่ 
ทัง้นีห้ากมาย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้ว แตไ่มช่ าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาท่ีก าหนด จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมขึน้อีก
ร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ และกรณีท่ีผู้ ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกนัเกินกว่า 2 ครัง้ เจ้าพนกังาน
ท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุด าเนินการไว้ได้จนกวา่จะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบจ านวน 
2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
   (1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนญุาตต้องไมม่ีประวตัิถกูด าเนินคดีด้านการจดัการมลูฝอยท่ีไมถ่กูสขุลกัษณะ 
   (2) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 
   (3) หลกัเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ด้านผู้ ขับข่ีและผู้ปฏิบัติงานประจ า
ยานพาหนะ ด้านสุขลกัษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยติดเชือ้ต้องถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ และมีวิธีการควบคุมก ากับการขนส่งเพ่ือ
ป้องกนัการลกัลอบทิง้มลูฝอยให้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
    (4) ....ระบุเพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบท่ีราชการส่วนท้องถ่ิน
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 
หมายเหตุ: ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลาตัง้แต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนกงาำนททบบำตต ำบตพธธ์กงตำา  262  หมู่ที่ 4 ต ำบตพธธ์กงตำา  อ ำทภอ
ทมือานครรำชสีมำ  จกาหวกดนครรำชสีมำ  30000  พทรบกธท์  044-930238-9  
พทรสำร  044-930238/ต์ดต่อดว้ยตนทอา ณ หน่วยาำน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
ทป์ดให้บร์งำรวกน จกนทร์ ถึา วกนบุงร์ (ยงทว้นวกนหยุดที่ทำา
รำชงำรง ำหนด) ตกา้แต่ทวตำ 08:30 - 16:30 น. (มีธกงททีย่า) 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วนั 
ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่ รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนญุาตยื่นค าขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมลูฝอยติด
เชือ้ พร้อมหลกัฐานท่ีท้องถ่ินก าหนด 
(หมำยทหต:ุ (1. ระยะทวตำให้บร์งำร ส่วนาำน/หน่วยาำนที่รกบผ์ดชอบให้ระบไุปตำมบร์บทขอา
ทอ้าถ่์น))  
 

15 นาที เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา 
 



ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่ รับผิดชอบ 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถกูต้องของค าขอ และความครบถ้วนของเอกสารหลกัฐานทนัที 
-กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่
สามารถด าเนินการได้ในขณะนัน้ ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ใน
บนัทกึนัน้ด้วย 
(หมำยทหต:ุ (1. ระยะทวตำให้บร์งำร ส่วนาำน/หน่วยาำนที่รกบผ์ดชอบให้ระบไุปตำมบร์บทขอา
ท้อาถ่์น  2. หำงผูข้อต่ออำยุใบอนญุำตไม่แง้ไขค ำขอหรือไม่ส่าทองสำรทธ่์มทต์มให้ครบถ้วน 
ตำมทีง่ ำหนดในแบบบกนทึงควำมบงธร่อาใหท้จ้ำหนำ้ทีส่่าคืนค ำขอแตะทองสำร ธร้อมแจ้าทป็น
หนกาสือถึาทหตุแห่างำรคืนด้วย แตะแจ้าส์ทธ์ในงำรอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตำม ธ.ร.บ. ว์ธีปฏ์บกต์
รำชงำรทำาปงครอา ธ.บ. 2539)))  

1 ชัว่โมง เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา 
 

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานท่ีด้านสขุลกัษณะ 
-กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ เสนอพิจารณาออกใบอนญุาต 
-กรณีไมถ่กูต้องตามหลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสขุลกัษณะ 
(หมำยทหต:ุ (1. ระยะทวตำให้บร์งำร ส่วนาำน/หน่วยาำนที่รกบผ์ดชอบให้ระบไุปตำมบร์บทขอา
ท้อาถ่์น  2. งฎหมำยง ำหนดภำยใน 30 วกน นกบแต่วกนที่ทองสำรถูงต้อาแตะครบถ้วน(ตำม 
ธ.ร.บ. งำรสำธำรณสขุ ธ.บ. 2535 มำตรำ 56 แตะ ธ.ร.บ. ว์ธีปฏ์บกต์รำชงำรทำาปงครอา 
(ฉบกบที ่2) ธ.บ. 2557)))  

20 วนั เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา 
 

4) -การแจ้งค าสัง่ออกใบอนญุาต/ค าสัง่ไมอ่นญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาต 
1. กรณีอนญุาต   มีหนงัสือแจ้งการอนญุาตแก่ผู้ขออนญุาตทราบเพื่อมารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนด หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนญุาต เว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 
2. กรณีไม่อนญุาตให้ต่ออายใุบอนญุาต   แจ้งค าสัง่ไม่อนญุาตให้ต่ออายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรับท าการเก็บ และขนมลูฝอยติดเชือ้แก่ผู้ขอต่ออายใุบอนญุาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิใน
การอทุธรณ์ 
(หมำยทหต:ุ (1. ระยะทวตำให้บร์งำร ส่วนาำน/หน่วยาำนที่รกบผ์ดชอบให้ระบไุปตำมบร์บทขอา
ท้อาถ่์น   2. ในงรณีที่ทจ้ำธนกงาำนท้อาถ่์น ไม่อำจอองใบอนญุำตหรือยกาไม่อำจมีค ำสกา่ไ ม่
อนญุำตไดภ้ำยใน 30 วกน นกบแต่วกนทีท่องสำรถูงตอ้าแตะครบถว้น ใหข้ยำยทวตำอองไปไดอี้งไม่
ทง์น 2 ครกา้ๆ ตะไม่ทง์น 15 วกนแตะแจ้าใหผู้ยื้น่ค ำขอทรำบภำยใน 7 วกนนกบแต่วกนทีธ์่จำรณำแต้ว
ทสร็จ ทกา้นี้หำงทจ้ำธนกงาำนท้อาถ่์นธ์จำรณำยกาไม่แต้วทสร็จ ให้แจ้าทป็นหนกาสือให้ผู้ยื่นค ำขอ
ทรำบถึาทหตแุห่าควำมต่ำช้ำทงุ 7 วกนจนงว่ำจะธ์จำรณำแตว้ทสร็จ ธร้อมส ำทนำแจ้า ง.ธ.ร.))  

8 วนั เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา 
 

5) -ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสัง่อนญุาตต่ออายใุบอนญุาต)   แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนด 
(หมำยทหต:ุ (1. ระยะทวตำให้บร์งำร ส่วนาำน/หน่วยาำนที่รกบผ์ดชอบให้ระบไุปตำมบร์บทขอา
ทอ้าถ่์น   2. งรณีไม่ช ำระตำมระยะทวตำทีง่ ำหนด จะตอ้าทสียค่ำปรกบทธ่์มข้ึนอีงร้อยตะ 20 ขอา
จ ำนวนทา์นทีค่ำ้าช ำระ))  

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 - 

- 

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) 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิของเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการเก็บ และขนมูลฝอย
ติดเชือ้ อย่างน้อย หน่ึงคน (คุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ ากว่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์ ด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ด้านใดด้านหน่ึง) 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสว่นท้องถ่ินก าหนด) 

- 

5) 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่ รับก าจัดมูลฝอยติดเชือ้ที่ได้รับใบอนุญาตและมีการ
ด าเนินกิจการที่ถกูต้องตามหลักสุขาภบิาล โดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับ
ผู้ก าจัดมูลฝอย 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสว่นท้องถ่ินก าหนด) 

- 

6) 
 

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

- 

7) 
 

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะผ่านการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงบัการแพร่เชือ้หรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชือ้ (ตามหลักสูตร
และระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสว่นท้องถ่ินก าหนด) 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

8) 
 

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

- 

ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชือ้ 
ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการ 
เก็บ และขนมูลฝอยติดเชือ้ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี 
(หมำยทหต:ุ (ระบตุำมข้อง ำหนดขอาทอ้าถ่์น))  

 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 

(หมำยทหต:ุ ( ทตขที่ 1 ถ.ธ์ษณพุตง ทขตดส์ุต งทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 ทตขที่ 1            
ถ.ธ์ษณพุตง ทขตดส์ุต งทม. 10300))  

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(หมำยทหต:ุ (ทองสำร/แบบฟอร์ม ทป็นไปตำมข้อง ำหนดขอาทอ้าถ่์น))  
หมายเหตุ 
การแจ้งผลการพิจารณา 
19.1 ในกรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 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 
 
 


