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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไป 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จงัหวดักาฬสินธุ์ 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมลูฝอยทัว่ไป 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จงัหวดักาฬสินธุ์ 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

 

2) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมลูฝอยทัว่ไป  

สํานกังานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยตามหลกัการปฏิบติันัน้สถานประกอบกิจการใดตัง้อยู่ใน

เขตทอ้งถ่ินใดใหยื้น่คําขอใบอนญุาตในเขตทอ้งถ่ินนัน้ (ระบ ุกลุ่ม/กอง/ฝ่าย ทีร่ับผิดชอบในการให้บริการในเขต

ทอ้งถ่ินนัน้)  สํานกัการสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อม   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงข้อมูลได้ตามหนา้ทีร่ับผิดชอบ 
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2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีท่อ้งถ่ินเหิดให้บริการ) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ์ วิธีการ 

 

 ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมลูฝอยทัว่ไป โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิคา่บริการ จะต้องย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีท่ี

รับผิดชอบ ภายใน..ระบ.ุ.... วนั ก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต) เม่ือได้ย่ืนคํา

ขอพร้อมกบัเสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกว่าเจ้าพนกังานท้องถ่ินจะมีคําสัง่ไมต่อ่อายใุบอนญุาต 

และหากผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มาย่ืนคําขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิน้สดุแล้ว ต้องดําเนินการขอ

อนญุาตใหมเ่สมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม่ 

 

 ทัง้นีห้ากมาย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้ว แตไ่มชํ่าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาท่ีกําหนด จะต้องเสียคา่ปรับ

เพิ่มขึน้อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีค้างชําระ และกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างชําระคา่ธรรมเนียมติดตอ่กนัเกินกว่า 2 

ครัง้ เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอํานาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุดําเนินการไว้ได้จนกวา่จะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบจํานวน 

 

  2. เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ (ตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 

 

   (1) ผู้ประกอบกิจการท่ีประสงค์ขอรับใบอนญุาตต้องไมมี่ประวตัิถกูดําเนินคดีด้านการจดัการมลูฝอยท่ีไมถ่กู

สขุลกัษณะ 

 

  (2) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

 

 (3) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัขิองผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนมลูฝอยทัว่ไป ด้านผู้ขบัข่ีและผู้ปฏิบตังิาน

ประจํายานพาหนะ ด้านสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนมลูฝอยทัว่ไปต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ และมีวิธีการควบคมุกํากบั

การขนสง่เพ่ือปอ้งกนัการลกัลอบทิง้มลูฝอยถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 

 

   (4) ......ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน.... 

 

 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน
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คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนคําขอ

ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ

กิจการรับทําการเก็บ และ

ขนมลูฝอยทัว่ไป พร้อม

หลกัฐานท่ีท้องถ่ินกําหนด 
 

15 นาที - (-) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถกูต้องของคําขอ และความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

    กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนคํา

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือ

ดําเนินการ หากไมส่ามารถ

ดําเนินการได้ในขณะนัน้ ให้

จดัทําบนัทกึความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยให้

เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนคําขอลง

นามไว้ในบนัทึกนัน้ด้วย 

 
 

1 ชัว่โมง - (หากผู้ขอตอ่อายุ

ใบอนญุาตไม่

แก้ไขคําขอหรือไม่

สง่เอกสารเพิ่มเตมิ

ให้ครบถ้วน ตามท่ี

กําหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีสง่คืนคํา

ขอและเอกสาร 

พร้อมแจ้งเป็น

หนงัสือถึงเหตแุหง่

การคืนด้วย และ

แจ้งสิทธิในการ

อทุธรณ์ (อทุธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539)) 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจด้าน

สขุลกัษณะ 

    กรณีถกูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนญุาต 

     กรณีไมถ่กูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 

แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสขุลกัษณะ 

 
 

20 วนั - (1. ระยะเวลาการ

ให้บริการ สว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบ ให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน 

2. กฎหมาย

กําหนดภายใน  

30 วนั นบัแตว่นัท่ี

เอกสารถกูต้อง

และครบถ้วน 

(ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสขุ พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครอง (ฉบบัท่ี 

2)  

พ.ศ. 2557) 

) 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสัง่ออก

ใบอนญุาต/คําสัง่ไม่

อนญุาตให้ตอ่อายุ

ใบอนญุาต 

    1. กรณีอนญุาต 

        มีหนงัสือแจ้งการ

อนญุาตแก่ผู้ขออนญุาต

ทราบเพ่ือมารับใบอนญุาต

8 วนั - (ในกรณีท่ีเจ้า

พนกังานท้องถ่ิน 

ไมอ่าจออก

ใบอนญุาตหรือยงั

ไมอ่าจมีคําสัง่ไม่

อนญุาตได้ภายใน 

30 วนั นบัแตว่นัท่ี

เอกสารถกูต้อง
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ภายในระยะเวลาท่ีท้องถ่ิน

กําหนด หากพ้นกําหนดถือ

วา่ไมป่ระสงค์จะรับ

ใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมีเหตุ

หรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 

    2. กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่

อายใุบอนญุาต 

        แจ้งคําสัง่ไมอ่นญุาต

ให้ตอ่อายใุบอนญุาต

ประกอบกิจการรับทําการ

เก็บ และขนมลูฝอยทัว่ไป

แก่ผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาต

ทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการ

อทุธรณ์ 

 
 

และครบถ้วน ให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนญุาต

ทราบทกุ 7 วนั 

จนกวา่จะ

พิจารณาแล้วเสร็จ 

พร้อมสําเนาแจ้ง

สํานกั ก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี

คําสัง่อนญุาตตอ่อายุ

ใบอนญุาต) 

    แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมา

ชําระคา่ธรรมเนียมตาม

อตัราและระยะเวลาท่ี

ท้องถ่ินกําหนด  

 
 

1 วนั - (กรณีไมชํ่าระตาม

ระยะเวลาท่ี

กําหนด จะต้อง

เสียคา่ปรับเพิ่มขึน้

อีกร้อยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีค้าง

ชําระ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   30 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (-) 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

- 0 1 ฉบบั (-) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนา

ใบอนญุาตตาม

กฎหมายวา่ด้วย

การควบคมุ

อาคาร (ในกรณี

ท่ีมีสถานีขนถ่าย) 

หรือใบอนญุาต

ตามกฎหมายอ่ืน

ท่ีเก่ียวข้อง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

2) 

เอกสารหรือ

หลกัฐานแสดง

สถานท่ีรับกําจดั

มลูฝอยทัว่ไปท่ี

ได้รับใบอนญุาต

และมีการดําเนิน

กิจการท่ีถกูต้อง

ตามหลกั

สขุาภิบาล โดยมี

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หลกัฐานสญัญา

วา่จ้างระหวา่งผู้

ขนกบัผู้ กําจดัมลู

ฝอย 

3) 

แผนการ

ดําเนินงานใน

การเก็บขนมลู

ฝอยท่ีแสดง

รายละเอียด

ขัน้ตอนการ

ดําเนินงาน ความ

พร้อมด้าน

กําลงัคน 

งบประมาณ วสัดุ

อปุกรณ์ และ

วิธีการบริหาร

จดัการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

4) 

เอกสารแสดงให้

เห็นวา่ผู้ขบัข่ีและ

ผู้ปฏิบตังิาน

ประจํา

ยานพาหนะผา่น

การฝึกอบรมด้าน

การจดัการ     

มลูฝอยทัว่ไป 

(ตามหลกัเกณฑ์

ท่ีท้องถ่ินกําหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

5) 
ใบรับรองแพทย์

หรือเอกสาร

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แสดงการตรวจ

สขุภาพประจําปี

ของผู้ปฏิบตังิาน

ในการเก็บขนมลู

ฝอย 

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทาํการเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาท

ต่อปี 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ ( (ระบตุามข้อกําหนดของทอ้งถ่ิน))   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน แจ้งผา่นศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน ตามชอ่งทางการให้บริการของส่วนราชการนัน้ๆ 

หมายเหตุ ((ระบสุ่วนงาน/หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน)) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( 

 ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.

พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

) 

3) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม หรือสํานกังานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

หมายเหตุ ( 

1. ทางอินเตอร์เน็ต http://www.kalasin-mu.go.th 

2. ทางโทรศพัท์ (สํานกังานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ : 0-4382-1354-6 , สํานกัการสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อม :  

0-4382-1354-6 ต่อ 403 

3. ทาง ไปรษณีย์ (สํานกังานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 70/21 ถนนถีนานนท์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000  

4. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกําหนดของทอ้งถ่ิน) 

 

 

19. หมายเหตุ 

วนัท่ีพิมพ์ : 18/07/2558 

 

สถานะ : เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 

 

จดัทําโดย : ธีรญา พนัเทศ 

 

อนมุตัิ : จารุวฒัน์ บญุเพิ่ม 

 

เผยแพร่โดย : อภิวฒัน์ ปะกิงทงั 

 

 

วันท่ีพมิพ์ 19/07/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


