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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเกบ็และขนมลูฝอยติดเช้ือ 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ:เทศบาลตําบลลํานารายณอําเภอชัยบาดาลจงัหวัดลพบรุ ี

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรบัทําการเกบ็และขนมูลฝอยติดเช้ือ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลลํานารายณอําเภอชัยบาดาลจงัหวัดลพบรุ ี

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ใหบรกิารในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 

 

3) กฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือพ.ศ. 2545 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมลูฝอยติดเช้ือ 

18/07/2558 23:22  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลตําบลลํานารายณ/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่นไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
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1. หลักเกณฑวิธีการ 

 

ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือโดยทําเปนธุรกจิหรือไดรบัประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการจะตองย่ืนขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาหนาที่ทีร่ับผิดชอบภายใน..ระบุ

..... วันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมอีายุ 1 ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียม

แลวใหประกอบกจิการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตและหากผูขอตออายุใบอนุญาตไม

ไดมาย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลวตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 

 

ทั้งน้ีหากมาย่ืนขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดจะตองเสียคาปรับเพิม่ข้ึน

อีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระและกรณีที่ผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้งเจา

พนักงานทองถ่ินมีอํานาจสัง่ใหผูน้ันหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรบัจนครบจํานวน 

 

 2. เงื่อนไขในการย่ืนคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน) 

 

 (1) ผูประกอบกิจการทีป่ระสงคขอรับใบอนุญาตตองไมมปีระวัติถูกดําเนินคดีดานการจัดการมลูฝอยที่ไมถูกสุขลักษณะ 

 

 (2) ผูประกอบการตองย่ืนเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 

 

(3) หลกัเกณฑดานคุณสมบัติของผูประกอบกิจการดานยานพาหนะขนมลูฝอยทั่วไปดานผูขับข่ีและผูปฏิบัติงานประจํา

ยานพาหนะดานสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมลูฝอยติดเช้ือตองถูกตองตามหลักเกณฑและมีวิธีการควบคุมกํากับการขนสงเพื่อ

ปองกันการลักลอบทิ้งมลูฝอยใหถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 

 

 

 

หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมอืจะเริม่นับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ไดรบัเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ

ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบรกิาร 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร ผูขอรบัใบอนุญาตย่ืนคําขอ 15 นาท ี เทศบาลตําบลลํา - 
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ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบรกิาร 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ตออายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการรบัทําการเกบ็และขน

มูลฝอยติดเช้ือพรอม

หลักฐานที่ทองถ่ินกําหนด 

 

นารายณอําเภอ

ชัยบาดาลจงัหวัด

ลพบรุ ี

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาที่ตรวจสอบความ

ถูกตองของคําขอและความ

ครบถวนของเอกสาร

หลักฐานทันท ี

กรณีไมถูกตอง/ครบถวน

เจาหนาที่แจงตอผูย่ืนคํา

ขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพื่อ

ดําเนินการหากไมสามารถ

ดําเนินการไดในขณะน้ันให

จัดทําบันทึกความบกพรอง

และรายการเอกสารหรือ

หลักฐานย่ืนเพิม่เติมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดโดยให

เจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลง

นามไวในบันทึกน้ันดวย 

 

 

45 นาท ี เทศบาลตําบลลํา

นารายณอําเภอ

ชัยบาดาลจงัหวัด

ลพบรุ ี

(หากผูขอตออายุ

ใบอนุญาตไมแกไข

คําขอหรือไมสง

เอกสารเพิ่มเติมให

ครบถวนตามที่

กําหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพรองให

เจาหนาที่สงคืนคํา

ขอและเอกสาร

พรอมแจงเปน

หนังสือถึงเหตุแหง

การคืนดวยและ

แจงสทิธิในการ

อุทธรณ (อุทธรณ

ตามพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน

สุขลักษณะ 

กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะเสนอ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

กรณีไมถูกตองตาม

15 วัน เทศบาลตําบลลํา

นารายณอําเภอ

ชัยบาดาลจงัหวัด

ลพบรุ ี

( กฎหมายกําหนด

ภายใน 

30 วันนับแตวันที่

เอกสารถูกตองและ

ครบถวน 

(ตามพ.ร.บ. การ
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ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบรกิาร 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ

แนะนําใหปรบัปรุงแกไขดาน

สุขลักษณะ 

 

 

สาธารณสุขพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับที่ 

2)  

พ.ศ. 2557) 

) 

4) 

- 

 

การแจงคําสั่งออก

ใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต

ใหตออายุใบอนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจงการอนุญาตแก

ผูขออนุญาตทราบเพื่อมารบั

ใบอนุญาตภายในระยะเวลา

ที่ทองถ่ินกําหนดหากพน

กําหนดถือวาไมประสงคจะ

รับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุ

หรือขอแกตัวอันสมควร 

    2. กรณีไมอนุญาตใหตอ

อายุใบอนุญาต 

แจงคําสัง่ไมอนุญาตใหตอ

อายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการรบัทําการเกบ็และขน

มูลฝอยติดเช้ือแกผูขอตอ

อายุใบอนุญาตทราบพรอม

แจงสทิธิในการอทุธรณ 

 

 

7 วัน เทศบาลตําบลลํา

นารายณอําเภอ

ชัยบาดาลจงัหวัด

ลพบรุ ี

(ในกรณีทีเ่จา

พนักงานทองถ่ินไม

อาจออกใบอนุญาต

หรือยังไมอาจมี

คําสั่งไมอนุญาตได

ภายใน 30 วันนับ

แตวันที่เอกสาร

ถูกตองและ

ครบถวนใหแจง

การขยายเวลาใหผู

ขออนุญาตทราบ

ทุก 7 วันจนกวาจะ

พิจารณาแลวเสร็จ

พรอมสําเนาแจง

สํานักก.พ.ร. 

ทราบ)) 

5) - ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน เทศบาลตําบลลํา (กรณีไมชําระตาม
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ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบรกิาร 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 คําสั่งอนุญาตตออายุ

ใบอนุญาต) 

แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ทองถ่ินกําหนด 

 

 

นารายณอําเภอ

ชัยบาดาลจงัหวัด

ลพบรุ ี

ระยะเวลาที่

กําหนดจะตองเสีย

คาปรับเพิ่มข้ึนอกี

รอยละ 20 ของ

จํานวนเงินที่คาง

ชําระ 

) 

) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 24 วัน 

 

14. งานบรกิารน้ีผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บาน 

- 0 1 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรบัย่ืนเพิม่เติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนาใบอนุญาต

ตามกฎหมายวา

ดวยการควบคุม

อาคาร (ในกรณีที่

มีสถานีขนถาย) 

- 0 1 ฉบับ - 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หรือใบอนุญาต

ตามกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวของ 

2) 

เอกสารหรือ

หลักฐานแสดง

คุณวุฒิของ

เจาหนาที่

รับผิดชอบในการ

เก็บและขนมลู

ฝอยติดเช้ืออยาง

นอยหน่ึงคน 

(คุณสมบัติสําเร็จ

การศึกษาไมตํ่า

กวาปริญญาตรี

หรือเทียบเทาใน

สาขา

วิทยาศาสตรดาน

สาธารณสุข

สุขาภิบาล

ชีววิทยาและ

วิทยาศาสตร

การแพทยดานใด

ดานหน่ึง) 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

เอกสารหรือ

หลักฐานแสดง

สถานที่รบักําจัด

มูลฝอยติดเช้ือที่

ไดรับใบอนุญาต

และมีการดําเนิน

กิจการที่ถูกตอง

ตามหลกั

- 0 1 ฉบับ - 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สุขาภิบาลโดยมี

หลักฐานสญัญา

วาจางระหวางผู

ขนกับผูกําจัดมลู

ฝอย 

4) 

แผนการ

ดําเนินงานในการ

เก็บขนมลูฝอยที่

แสดงรายละเอียด

ข้ันตอนการ

ดําเนินงานความ

พรอมดาน

กําลังคน

งบประมาณวัสดุ

อุปกรณและ

วิธีการบรหิาร

จัดการ 

- 0 1 ฉบับ - 

5) 

เอกสารแสดงให

เห็นวาผูขับข่ีและ

ผูปฏิบัติงาน

ประจํา

ยานพาหนะผาน

การฝกอบรมการ

ปองกันและระงบั

การแพรเช้ือหรือ

อันตรายที่อาจ

เกิดจากมูลฝอย

ติดเช้ือ (ตาม

หลักสูตรและ

ระยะเวลาที่

กระทรวง

- 0 1 ฉบับ - 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สาธารณสุข

กําหนดโดย

ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา) 

6) 

ใบรับรองแพทย

หรือเอกสารแสดง

การตรวจสุขภาพ

ประจําปของ

ผูปฏิบัติงานใน

การเกบ็ขนมลู

ฝอยติดเช้ือ 

- 1 0 ฉบับ - 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตรับทําการเกบ็และขนมลูฝอยติดเช้ือ 

ฉบับละไมเกิน 10,000 บาทตอปอัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตรบัทําการเก็บและขนมลูฝอยติดเช้ือ 

ฉบับละไมเกิน 10,000 บาทตอป 

 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลลํานารายณโทรศัพท 0-3646-1758-9 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอืการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
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19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที่พิมพ 25/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันที่ 1 โดยหัวหนา

หนวยงาน (Reviewer) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลลํานารายณอําเภอชัย

บาดาลจงัหวัดลพบรุีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 

 


