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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไป 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
กระทรวง :  - 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเมืองแกลง 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
     1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2 – ฉบับปัจจุบัน) 
     3. เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลเมืองแกลง เรื่อง การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2556 
     4. กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ... (ระบุตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกิจการการนั้นๆ)  
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  30 วัน  

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับการเก็บ และ

ขนมูลฝอยทั่วไป  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 
          สถำนที่ให้บริกำร  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเมืองแกลง 
          ระยะเวลำเปิดให้บริกำร   วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง) (ระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
     1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร 
         ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ ภายใน 30 วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค า
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ขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้อง
ด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
 ทั้งนี้ หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด 
จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 
      2. เงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ (ตำมที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดของท้องถิ่น) 
 (1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกด าเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ 
 (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 (3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ด้านผู้ขับขี่และ
ผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมีวิธีการ
ควบคุมก ากับการขนส่งเพ่ือป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
          (4) หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด
ไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น 
     เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลเมืองแกลง เรื่อง การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2556 
  ข้อ 21 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัติ ให้มีอายุ 1 ปี นับแต่ที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้
เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
  การขอต่ออายุในอนุญาตจะต้องยื่นค าขอต่อใบอนุญาตก่อนสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุในอนุญาต 
  การขอต่อใบอนุญาต และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ที่ก าหนดไว้ตามข้อ 17 ข้อ 18 และข้อ 19 โดยอนุโลม 
  ข้อ 18 ผู้ขอรับใบอนุญาต จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  ข. ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการท าการเก็บ ขนมูลฝอย ต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 
   (1) รถเก็บขนมูลฝอยทุกคัน ต้องได้รับการออกแบบ ประกอบ และสร้างให้มีลักษณะถูกต้องตาม
กฎหมายขนส่งทางบกและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถป้องกันการปลิว ตกหล่นของมูลฝอย และการรั่วไหลของ
น้ าเสียจากมูลฝอยในขณะท าการจัดเก็บและขนย้ายมูลฝอยไปยังสถานที่ก าจัด 
   (2) รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันต้องจัดให้มีการแสดงข้อความติดที่ด้านข้างและด้านหลังของรถด้วย
ตัวหนังสือขนาดที่เห็นได้ชัดเจนด้วยอักษรไทย ซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดตามที่เทศบาลต าบลเมืองแกลงประกาศก าหนด
ไว้ว่า 

รถเก็บขนมูลฝอย 
ใบอนุญาตเลขท่ี................./........................... 

ชื่อ...........................(บริษัท หรือเจ้าของกิจการ และหมายเลขโทรศัพท์) 
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      (3) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีพนักงานขับรถ พนักงานเก็บขนมูลฝอย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
ส าหรับการเก็บ ขนมูลฝอยอย่างเพียงพอ และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยประจ าวัน 
         (4) ผู้รับจ้างต้องจัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยส าหรับผู้สัญจรทางเท้า ริมถนนและภาชนะ
รองรับมูลฝอยรวมในเขตพ้ืนที่ให้บริการตามรูปแบบชนิด และต าแหน่งที่เทศบาลต าบลเมืองแกลงก าหนด 
      (5) ผู้รับจ้างต้องท าการเก็บขนมูลฝอยที่จัดเก็บแล้วนั้น ไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลเมืองแกลง หรือสถานที่อ่ืนที่เทศบาลต าบลเมืองแกลงก าหนดเท่านั้น 
     (6) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีลานจอดรถ หรืออาคารจอดรถส าหรับรถเก็บมูลฝอยทุกคันที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและต้องดูแลรักษาให้สถานที่ดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ดี และถูกสุขลักษณะตลอดเวลา 
     (7) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการล้างท าความสะอาดรถเก็บขนมูลฝอยอย่างน้อยวันละ 1 ครั้งหลังจาก
ที่ออกปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยและน้ าเสียที่เกิดจากการล้าง ต้องได้รับการบ าบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
     (8) ในระหว่างการปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนของผู้รับจ้างจะต้องสวมใส่ชุดเครื่องแบบที่มีชื่อ 
นามสกุลตามแบบที่เทศบาลต าบลเมืองแกลงก าหนด หรือตามที่ผู้รับจ้างตกลงไว้กับเทศบาลต าบลเมืองแกลงก่อน
เริ่มด าเนินการ 
     (9) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
     (10) ผู้รับจ้างเก็บขนมูลฝอยจะเก็บค่าบริการเป็นพิเศษเพ่ิมจากท่ีเทศบาลต าบลเมืองแกลงก าหนด
ไว้ไม่ได้ 
    (11) กิจการก าจัดมูลฝอย ส่วนราชการหรือเอกชนที่รับด าเนินการก าจัดมูลฝอย ต้องปฏิบัติตาม
ประกาศ หรือระเบียบของเทศบาลต าบลเมืองแกลง หรือตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือตามค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ 21 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีอายุ 1 ปี นับแต่ที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้
เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
  การขอต่ออายุในอนุญาตจะต้องยื่นขอก่อนในอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
  การขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ที่ก าหนดไว้ตามข้อ 17 ข้อ 18 และข้อ 19 โดยอนุโลม 
หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ  

(ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน) 

ที่ ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบ     ผู้ขอรับใบอนุญาตยืน่ค าขอตอ่ 15 นาท ี งานสุขาภิบาล  
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ที่ ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

เอกสาร 
 

อายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท า
การก าจัดมูลฝอยทั่วไป พร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

 กองสาธารณสุขฯ
เทศบาลต าบลเมือง 

แกลง 
2) การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

    เจา้หน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าขอ และความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที 
    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผูย้ื่นค าขอให้แก้ไข/
เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่
สามารถด าเนินการได้ในขณะนัน้ ให้
จัดท าบนัทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยืน่ค าขอลง
นามไว้ในบนัทึกนัน้ด้วย 

1 ชั่วโมง 
 

งานสุขาภิบาล 
กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลต าบลเมือง
แกลง 

หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน 
ตามที่ก าหนดในแบบบันทึก
ความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนค าขอและเอกสาร 
พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึง
เหตุแห่งการคืนด้วย และ
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจดา้นสุขลักษณะ 
    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุง
แก้ไขด้านสุขลักษณะ 
 

20 วัน งานสุขาภิบาล 
กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลต าบลเมือง
แกลง 

กฎหมายก าหนดภายใน 30 
วัน นบัแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน 
 
(ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557) 

4) การแจ้งผล 
การพิจารณา 
 

    การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/
ค าสั่งไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่   
ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิ่น
ก าหนด หากพ้นก าหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมี
เหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุ

8 วัน 
 

งานสุขาภิบาล. 
กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลต าบลเมือง
แกลง 

ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 
30 วัน นับแต่วนัที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน ให้
ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่
เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 
วัน และแจ้งให้ผู้ยืน่ค าขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่
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ที่ ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

ใบอนุญาต 
        แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการ
เก็บ และขนมูลฝอยทัว่ไปแก่ผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์ 

วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
ทั้งนี้หากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้ว
เสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้
ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่ง
ความล่าช้าทุกๆ 7 วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง
ก.พ.ร. ทราบทุกคร้ัง 

5) - 
 

    ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่ง
อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
    แจ้งผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท่้องถิ่นก าหนด 
พร้อมรับใบอนุญาต  

1  
 

งานสุขาภิบาล 
กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลต าบลเมือง
แกลง 

 

กรณีไม่ช าระตามระยะเวลา
ที่ก าหนด จะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 
20 ของจ านวนเงินที่คา้ง
ช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   15 - 30 วัน 
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

14.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ (พร้อมระบุจ านวนเอกสารที่ต้องมายื่น) 

ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ ผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ -กรณีจ าเป็นต้อง
ใช้ส าเนาให้องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้จัดท า
ส าเนาดังกล่าวเอง
และห้ามมิให้เรียก
เก็บให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายการท า
ส าเนาเอกสาร 
(ตามหนังสือ
จังหวัดระยอง 
ที่รย 0023.3/ว
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ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ ผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

4135 ลงวันที่ 7 
กันยายน 2561) 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

ส านักทะเบียนอ าเภอ 
/ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

1 0 ฉบับ กรณีจ าเป็นต้องใช้
ส าเนาให้องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้จัดท า
ส าเนาดังกล่าวเอง
และห้ามมิให้เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายการ
ท าส าเนาเอกสาร 
(ตามหนังสือ
จังหวัดระยอง 
ที่รย 0023.3/ว
4135 ลงวันที่ 7 
กันยายน 2561) 

 

14.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม (พร้อมระบุจ านวนเอกสารที่ต้องมายื่น) 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว
ไม่สวมหมวก ไม่สวม
แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว 

 1 0 ใบ เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

2) ส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติ
บุคคล พร้อมแสดงบัตร
ประจ าตัวประชาชน
ของผู้แทนนิติบุคคล 
(ในกรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ฉบับ  
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ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

3) หนังสือมอบอ านาจ ใน
กรณีท่ีเจ้าของกิจการ
ไม่มายื่นขอรับใน
อนุญาตด้วยตนเอง 

- 1 0 ฉบับ ติดอากร
แสตมป์ 30 
บาท 

4) ส าเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารหรือ
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

5) เอกสารหรือหลักฐาน
แสดงสถานทีร่ับก าจัด
มูลฝอยทั่วไปที่ได้รับ
ใบอนุญาตและมีการ
ด าเนินกิจการที่ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล 
โดยมีหลักฐานสัญญา
ว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับ
ผู้ก าจัดมูลฝอย 

- 0 1 ฉบับ ( เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

6) แผนการด าเนินงานใน
การก าจัดมูลฝอยที่
แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ความพร้อมด้าน
ก าลังคน งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ และ
วิธีการบริหารจัดการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

7) เอกสารแสดงให้เห็นว่า
ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงาน
ประจ ายานพาหนะ
ผ่านการฝึกอบรมด้าน
การจัดการมูลฝอย

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ทั่วไป (ตามหลักเกณฑ์
ที่ท้องถิ่นก าหนด) 

8) ใบรับรองแพทย์หรือ
เอกสารแสดงการตรวจ
สุขภาพประจ าปีของ
ผู้ปฏิบัติงานในการ
ก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

 
15. ค่ำธรรมเนียม 
         อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 
     (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลเมืองแกลง  โทร.  038-675222 ต่อ 208 
หมายเหตุ   กองสาธารณสุขฯ  เทศบาลต าบลเมืองแกลง  โทร.  038-675222  ต่อ  113 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ  ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  (ตัวอย่ำง) 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
(เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของถิ่น) 

18. หมำยเหตุ : 
 การแจ้งผลการพิจารณา 
 18.1 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน 

นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน และให้แจ้ง            
ต่อผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

 18.2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร.                       
ทราบทุกครั้ง 

 
 
 


