
คู่มือส าหรับประชาชน 

งานที่ให้บริการ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ      ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  

โทรศัพท์ : 044-002206      ( ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) 

E-mail : khanongpra@gmail.com               ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

  ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ 
(ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้ น) 
จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน..ระบุ..... วัน ก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบ
กิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่น
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
  ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด 
จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ  
ที ่ ประเภท

ขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา ส่วนงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

    ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่อ
อายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (แต่ละ
ประเภทของกิจการ) พร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
 

15 นาที 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

mailto:khanongpra@gmail.com


ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

เอกสารที่ใช้ 
 1.ส าเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ 
 2.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
 3.ส าเนาเอกสารประกอบการ
(กรณีเป็นนิติบุคคล) 1 ฉบับ 

2) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้
แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หาก
ไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น 
ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

15 นาที 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดใน
แบบบันทึกความบกพร่อง
ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอ
และเอกสาร พร้อมแจ้ง
เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการ
คืนด้วย  
และแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์  
(อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539)) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ 
    กรณถีูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
     กรณไีม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
 
 
 
 

5 วัน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

กฎหมายก าหนดภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน (ตาม 
พ.ร.บ. การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557)) 



ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

4) การแจ้งผล 
การพิจารณา 
 

    การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/
ค าสั่งไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่   
ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
ท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
        แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ในแต่ละ
ประเภทกิจการ) แก่ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์ 

5 วัน 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน ให้
ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่
เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 
วัน และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่
วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
ทั้งนี้หากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้ว
เสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุ
แห่งความล่าช้าทุก 7 วัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง
ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

5) - 
 

    ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
    ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด (ตาม
ประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพที่มีข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
พร้อมรับใบอนุญาต  

1 วัน 
 

กองคลัง กรณีไม่ช าระตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร้อยละ 20 ของจ านวน
เงินที่ค้างช าระ) 

 

  

  



ค่าธรรมเนียม 
         อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาท
ต่อปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 199 หมู่ 1 ต าบลขนง
พระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30450 โทร 044-002206  

2) ช่องทางการร้องเรียน 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) 

 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  (ตัวอย่าง) 

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

2) แบบ นส.3/1 หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องน ามายื่นเพ่ิมเติม ตามมาตรา 8 
แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องจัดท า
หนังสือแจ้งภายในวันที่มายื่นค าขอใบอนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาต 

หมายเหตุ :  
     การแจ้งผลการพิจารณา 
     19.1 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน และให้แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ  
     19.2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1  ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้
ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ .......................................................................... 

 
   
       เขียนที่ …………………………………….. 
       วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี  สัญชาติ ……………………………..…….……. 
โดย......................................................................................................................ผู้มี อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม................................................................................................................................................ ........... 
อยู่บ้านเลขท่ี ………..……. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 
แขวง/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต. …………….….………………………. 
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………………………………………... 

2. พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัว …………..………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล 

 กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จ าเป็น 
 ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ 
 1) ...........................................................................................  
 2) ........................................................................................ .. 

 
 ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
      (ลงชื่อ) ………………………………. ผู้ขออนุญาต 
              ( ………………………………. ) 
 
 
 

ค าขอเลขที่ ........../............ 

(เจ้าหน้าทีก่รอก) 



ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ .................... เดือน ......................พ .ศ. .................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2).....................................................................................  
     3) .....................................................................................  
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ต าแหน่ง ............................................... 
 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ .................... เดือน ......................พ.ศ . .................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2).....................................................................................  
     3) .....................................................................................  
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ต าแหน่ง ............................................... 
 
 

 
 



หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องมายื่นเพิ่มเติม 
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ซึ่งต้องจัดท าหนังสือแจ้งภายในวันที่มายื่นค าขอใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาต 
 
 
          (แบบ นส.3/1) 
 
ที่............/................      ส านักงาน............................................... 
      วันที่.........เดือน..............................พ.ศ. ........................... 
 
เรื่อง ขอแก้ไขความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของค าขอรับใบอนุญาต/ค าขอต่ออายุใบอนุญาต ส่งเอกสารหรือ
หลักฐาน 
 เพ่ิมเติม 
เรียน ......................................................................... 
  ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือประกอบกิจการ
........................................... 
.....................................................................เมื่อวันที่............................................. ........... นั้น 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจค าขอของท่านแล้วพบว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ดังนี้ 
   1) ............................................................................... 
   2) ............................................................................... 
   3) ............................................................................... 
   4) ............................................................................... 
   5) ............................................................................... 
  จึงขอแจ้งให้ท่านทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือสมบูรณ์ และส่งเอกสารหรือหลักฐาน
เพ่ิมเติมภายใน ........ วันนับแต่วันที่ได้ได้ลงนามรับทราบในบันทึกข้อความนี้  หากท่านไม่ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือ
ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนภายในเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ตามค าขอต่อไปและ    จะส่งคืนค าขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ท่าน 

  จงึเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)............................................รับทราบ 

        (............................................) 
ผู้ยื่นค าขอใบอนญุาต/ค าขอตอ่อายใุบอนญุาต 

  วนัท่ี.............เดือน.................พ.ศ. ........... 

      (ลงช่ือ)............................................รับทราบ 

              (............................................) 
      ต าแหนง่........................................................ 
เจ้าหน้าที่ผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 



แผนภูมิ แสดงขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต 

  
1 หมายถึง ค าขอถกูต้องและเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
2 หมายถงึ เจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัแตว่นัได้รับค าขอถกูต้องและครบถ้วน ในกรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนญุาตหรือ ยงัไม่อาจมี
ค าสัง่ไม่อนญุาตได้ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครัง้ๆ ละไม่เกิน 15 วนั และแจ้งให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้ว

เสร็จ ทัง้นีห้ากเจ้าพนกังานท้องถ่ินพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบถึงเหตแุหง่ความลา่ช้าทกุ 7 วนั จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. 
ทราบทกุครัง้ ตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
3 หมายถงึ ผู้นัน้มีสทิธิอทุธรณ์ค าสัง่คืนค าขอตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินผู้ออกค าสัง่ ภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีรับทราบค าสัง่ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตัริาชการทางปกครอง 
4 หมายถึง ผู้นัน้มีสทิธิอุทธรณ์ค าสัง่ไม่ออกใบอนญุาตหรือไม่อนญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาตตอ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัรับทราบค าสัง่  
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ 
 



คู่มือส าหรับประชาชน 

งานที่ให้บริการ การขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ      ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  

โทรศัพท์ : ๐๔๔ – ๐๐๒๒๐๖     ( ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด ) 

E-mail : khanongpra@gmail.com               ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ] 

ผู้ใดประสงค์ขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ตามท่ีองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นก าหนดไว้ใน

ข้อก าหนดของท้องถิ่นนั้น ) ให้ยื่นค าขอรับการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและต้องยื่นค าขอรับบริการต่อ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มพร้อมเอกสาร ณ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลขนงพระ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

    ผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้
ยื่นขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
เอกสารที่ใช้ 
 1.ส าเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ 
 2.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
 3.แผนที่บริเวณบ้านโดยสังเขป 1 
ฉบับ 

30 นาที 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

mailto:khanongpra@gmail.com


ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

2) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

    เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะ
ตรวจสอบค าขอรับบริการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลความ
ถูกต้อง ครบถ้วนในด้านเอกสาร 
    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้
แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หาก
ไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น 
ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

30 นาที 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

3) - 
 

    ช าระค่าธรรมเนียม  
 

1 วัน 
 

กองคลัง  

ค่าธรรมเนียม 
         อัตราค่าธรรมเนียมค่าบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ถังละ  20 บาท ต่อเดือน 

ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 199 หมู่ 1 ต าบลขนง
พระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30450 โทร 044-002206  

2) ช่องทางการร้องเรียน 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) 

     การแจ้งผลการพิจารณา 
     19.1 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน และให้แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ  
     19.2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1  ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้

ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

 



ค าขอใช้ถังขยะและการจัดเก็บมูลฝอย 

          เขียนที่ อบต.ขนงพระ 

          อ.ปากช่อง จ.นม 30450 

วันที่...................เดือน...........................................................พ.ศ.............................  
ข้าพเจ้า.......................................................................................อายุ...............ปีบ้านเลขท่ี.. ..........หมู.่................ 

ต าบล........................อ าเภอ............จังหวัด................................โทรศัพท์....... .............มีความประสงค์ขอให้จัดเก็บขยะ 

และขอใช้ถังขยะของ อบต.ขนงพระ จ านวน.........ใบ เพื่อใช้กับบ้านเลขที่................หมู่.............ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง  

จ.นครราชสีมา ประเภท (    ) ที่อยู่อาศัย  (   ) สถานประกอบการ 

 ข้าพเจ้ายินยอมให้ทาง อบต.ขนงพระ เก็บค่าขยะตามท่ี อบต.ขนงพระได้ก าหนดไว้และหากถังขยะมีการ
ช ารุดหรือเสียหาย ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้หรือหามาทดแทน พร้อมได้แนบบเอกสารประกอบด้วยคือ 

(  ) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1 ฉบับ 

(  ) ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1 ฉบับ 

(  ) อื่น ๆ (ถ้ามี).............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นค าร้อง 

(...................................................................................)  
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 

- เพ่ือโปรดทราบ 

- ตามค าขอใช้ถังขยะและการจัดเก็บขยะมูลฝอยของ นาย/นาง/นางสาว................................................จะ  

มีการเข้าจัดเก็บโดยรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน.................................ในทุกวันจันทร์/อังคาร/พุธ/
พฤหัส/ศุกร์ ของทุกสัปดาห์ 
 

(นางสาวศิริวรรณ  เปียสันเทียะ) 
นักวิชาการสาธารสุขช านาญงาน 

เลขที ่............./2561 

วันที่........................................... 

แผนที่พอสังเขป 



ความเห็น ( ) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ 

 
 

    ( นายสิทธิศักดิ์  ศรีจันทึก ) 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ความเห็น ( ) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ 

 
 

     ( นายคะเชนทร์  ใยสุ่น ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 

ค าสั่ง ( ) อนุญาต ( ) ไม่อนุญาต 

 
 

      ( นายประดิษฐ  เชื้อจันทึก ) 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 

- รับทราบ        - รับทราบ 

 

(....................................................)      (....................................................) 

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน.........................         เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

 

 

ฉีกส่วนนี้ให้กับผู้ยื่นค าขอ                                           

นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................ได้ยื่นค าขอใช้ถังขยะไว้กับองค์การ

บริหารส่วนต าบลขนงพระ ตามค าขอเลขที่ ............................/2561  ในวันที่.................................โดยเจ้าหน้าที่ ได้รับ

เอกสารไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

(ลงชื่อ)...........................................เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 

  (..........................................................................)  

วันที่.............................................................. 

 

 

 

***โปรดเก็บส่วนนี้ไว้เพื่อขอติดต่อรับถัง 

 

 

 



แผนภูมิการขอรับบริการถังขยะ 

 
ขั้นตอนการขอรับบริการถังขยะ 

ผู้ขอใช้บริการถังขยะเขยีนค าร้องขอใช้ถังขยะพร้อมเอกสาร 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1ฉบับ 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

- แผนที่บริเวณบ้าน 1 ฉบับ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

แจ้งผู้ขอรับบริการมารับถังขยะ 

เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าขยะมูลฝอยเป็นราย

เดือน ๆ ละ 20 บาท 


