
 
คูมือสําหรับประชาชน :  การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  : เทศบาลตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 
1.  ช่ือกระบวนงาน : การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  และขนมูลฝอยท่ัวไป 
2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลเมืองจันทร 
3.  ประเภทของงานบริการ :   กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน  (กระบวนงาน  
     บริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4.  หมวดหมูของงานบริการ  :  ออกใบอนุญาต 
5.  กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต  หรือท่ีเกี่ยวของ  : 
 1   พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
 2   เทศบัญญัติตําบลเมืองจันทร เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 
 3)  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  (ในกรณีท่ีมีสถานีขนถาย  
 4   กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
6.  ระดับผลกระทบ :  บริการท่ัวไป 
7.  พ้ืนท่ีใหบริการ  : ทองถ่ิน 
8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
    ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย/ขอกําหนดฯ   30  วัน 
9.  ขอมูลสถิติ 
     จํานวนเฉลี่ยตอเดือน   0 
     จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  0 
     จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด  0   
10.  ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน   การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  และขนมูลฝอยท่ัวไป 
11.  ชองทางการใหบริการ 
      สถานท่ีใหบริการเทศบาลตําบลเมืองจันทร  โทรศัพท  0-4596-9847 
      เว็ปไซต : www.muangchan.go.th   
      ระยะเวลาเปดใหบริการ  เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร  (ยกเวนวันหยุดทางราชการกําหนด  ตั้งแตเวลา  
      08.30 – 16.30  น. (มีพักเท่ียง  
12.  หลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไข  (ถามี  ในการย่ืนคําขอ  และในการพิจารณาอนุญาต  
      1.  หลักเกณฑ  วิธีการ 
 ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  และขนมูลฝอยท่ัวไป  โดยทําเปนธุรกิจ
หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  จะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือ
เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ภายใน  30 วัน กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  (ใบอนุญาตมีอายุ  1  ป นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  
เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะมีคําสั่งไมตอ
อายุใบอนุญาต  และหากผูขอตออายุใบอนุญาตอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุด
แลว  ตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 
 ท้ังนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลว  แตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกําหนดจะตอง
เสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ  20  ของจํานวนเงินท่ีคางชําระ  และกรณีท่ีผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียม
ติดตอกันเกินกวา 2 ครั้ง เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน 

http://www.muangchan.go.th/


      2.  เง่ือนไขในการยื่นคําขอ  ( ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน  
 1) ผูประกอบกิจการท่ีประสงคขอรับใบอนุญาตตองไมมีประวัติถูกดําเนินคดีดานการจัดการมูลฝอยท่ีไมถูก
สุขลกัษณะ 
 2) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกจองและครบถวน 
 3) หลักเกณฑดานคุณสมบัติของผูประกอบกิจการ  ดานยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไป  ดานผูขับข่ีและ
ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะ  ดานสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยท่ัวไปตองถูกตองตามหลักเกณฑ  และวิธีการ
ควบคุมกํากับการขนสงเพ่ือปองกันการลักลอบท้ิงมูลฝอยถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถ่ิน  
 4) หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต  และตามแบบท่ีราชการสวนทองถ่ิน
กําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน (เทศบัญญัติตําบลเมืองจันทร  เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 
2556  
13.  ข้ันตอน  ระยะเวลา  และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภท
ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน/ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

  ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอตอ
อายใุบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ทําการเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไป 
พรอมหลักฐานท่ีทองถ่ินกําหนด 

15 นาที เทศบาลตําบล 
เมืองจันทร 

 

2 การตรวจสอบ
เอกสาร 

  เจาหนาท่ีตรวจสอบความ
ถูกตองของคําขอ และความ
ครบถวนของเอกสารหลักฐาน
ทันที 
  กรณีไมถูกตอง/ครบถวน
เจาหนาท่ีแจงตอผูยื่นคําขอให
แกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ
หากไมสามารถดําเนินการไดใน
ขณะนั้น ใหจัดทําบันทึกความ
บกพรองและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยให
เจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลงนาม
ไวในบันทึกนั้นดวย 
 

1  ชั่วโมง เทศบาลตําบล 
เมืองจันทร 

หากผูขอตออายุ
ใบอนุญาตไมแกไขคําขอ
หรือไมสงเอกสาร
เพ่ิมเติมใหครบถวน 
ตามท่ีกําหนดในแบบ
บันทึกความบกพรองให
เจาหนาท่ีสงคืนคําขอ
และเอกสาร พรอมแจง
เปนหนังสือถึงเหตุแหง
การคืนดวย และแจง
สิทธิในการอุทธรณ 
(อุทธรณจาม พ.ร.บ.วธิี
ปฏิบัติราชการทางการ
ปกครอง พ.ศ. 2539  

3 การพิจารณา เจาหนาท่ีตรวจดานสุขลักษณะ 
  กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดาน
สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะ  แนะนําให
ปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ 

10 – 15 วัน   เทศบาลตําบล 
เมืองจันทร 

กฎหมายกําหนดภายใน 
30 วัน  นับแตวันท่ี
เอกสารถูกตองและ
ครบถวน (ตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติทางการ 



ท่ี ประเภท
ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน/ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

     ปกครอง (ฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2557  

4 การแจงผล  
การพิจารณา 

การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/
คําสั่งไมอนุญาต 
    1.กรณีอนุญาต 
       มีหนังสือแจงการอนุญาต
แกผูขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ี
ทองถ่ินกําหนด หากพนกําหนด
ถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาต 
เวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอัน
สมควร 
      2.กรณีไมอนุญาตตออายุ
ใบอนุญาต 
        แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา
การเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไปแก
ผูขอตออายุใบอนุญาตทราบ  
พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ 

1 – 5 วัน เทศบาลตําบล 
เมืองจันทร 

ในกรณีท่ีเจาพนักงาน
ทองถ่ิน  ไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไมอาจ
มีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายใน 30 วัน นับแต
วันท่ีเอกสารถูกตองและ
ครบถวน ใหแจงการ
ขยายเวลาใหผูขอ
อนุญาตทราบทุก 7 วัน 
จนกวาจะพิจารณาแลว
เสร็จ พรอมสําเนาแจง
สํานัก ก.พ.ร.ทราบ 
 

5 -         ชําระคาธรรมเนียม (กรณี
มีคําสั่งอนุญาตตออายุใบอนุญาต  
         ผูขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนดพรอม
รับใบอนุญาต 

1 – 5 วัน เทศบาลตําบล
เมืองจันทร 

กรณีไมชําระตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด
จะตองเสียคาปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 20 
ของจํานวนเงินท่ีคาง
ชําระ 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  15 - 30 วัน 
 

14.  งานบริการนี้ผานการดาํเนินการลดข้ันตอน  และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 
       ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
      15.1  เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ  
ท่ี รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจํา 
ตัวประชาชน 

- 1 0 ฉบับ - 

2 ทะเบียนบาน - 1 0 ฉบับ  
 



      15.2  เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม  
ท่ี รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุม
อาคารหรือ
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆตามท่ี
ราชการสวนทองถ่ิน
กําหนด  

2 เอกสารหรือ
หลักฐานแสดง
สถานท่ีรับกําจัด
มูลฝอยท่ัวไปท่ี
ไดรับใบอนุญาต
และมีการดําเนิน
กิจการท่ีถูกตอง
ตามหลัก
สุขาภิบาล  โดยมี
หลักฐานสัญญา
วาจางระหวางผู
ขนกับผูกําจัดมูล
ฝอย 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆตามท่ี
ราชการสวนทองถ่ิน
กําหนด  

3 แผนการ
ดําเนินงานในการ
เก็บขนมูลฝอยท่ี
แสดงรายละเอียด
ข้ันตอนการ
ดําเนินงานความ
พรอมดาน
กําลังคน 
งบประมาณ วสัดุ 
อุปกรณ และ
วิธีการบริหาร
จัดการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆตามท่ี
ราชการสวนทองถ่ิน
กําหนด  

4 เอกสารแสดงให
เห็นวา
ผูปฏิบัติงานท่ีทํา
หนาท่ีกําจัดสิ่ง  

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆตามท่ี
ราชการสวนทองถ่ิน
กําหนด  

 



ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

 ปฏิกูลผานการ
ฝกอบรมดาน
สุขอนามัยและ
ความปลอดภัย
จากการทํางาน 

(ตามหลักเกณฑท่ี
ทองถ่ินกําหนด  

     

5 ใบรับรองแพทย
หรือเอกสารแสดง
การตรวจสุขภาพ
ประจาํปของ
ผูปฏิบัติงานใน
การขนมูลฝอย 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆตามท่ี
ราชการสวนทองถ่ิน
กําหนด  

 
16.  คาธรรมเนียม 
      อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตรับทําการเก็บ  และขนมูลฝอยท่ัวไป  ฉบับละไมเกิน 5,000 บาทตอป 
17.  ชองทางการรองเรียน 
      1   ชองทางการรองเรียน เทศบาลตําบลเมืองจันทร  เลขท่ี  70  หมู  6  ตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร   
           จังหวัดศรีสะเกษ  หรือโทรศัพท  0-4596-9847  หรือทางอินเตอรเน็ต www.muangchan.go.th    
      2  ชองทางการรองทุกข  ศูนยดํารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  และศูนยดํารงธรรมอําเภอเมืองจันทร  
 
18.  ตัวอยางแบบฟอรม  ตัวอยาง  และคูมือการกรอก (ตัวอยาง  
      1  แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
 (เอกสาร/แบบฟอรม  ใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน 
      2  แบบ  นส. 3/1 หนังสือแจงความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีตองนํามายื่นเพ่ิมเติม  ตาม
มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซ่ึงตอง
จัดทําหนังสือแจงภายในวันท่ีมายื่นคําขอใบอนุญาตหรือขอตอใบอนุญาต 
 
19.  หมายเหตุ 
 

วันท่ีพิมพ 17/10/2562 
สถานะ ปรับปรุงคูมือ 
จัดทําโดย สุธาทิพย  จันทะศิลา 
อนุมัติโดย ชัยยะนารถ   ขันติวงษ 

 
 

http://www.muangchan.go.th/

