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คู่มอืส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเกบ็และขนมูลฝอยตดิเช้ือ 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนมลูฝอยติดเช้ือ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามยั 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกีย่วข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 

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

3) กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมลูฝอยติดเชือ้พ.ศ. 2545 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  
7. พืน้ที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญติัการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉลีย่ต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ช่ืออ้างองิของคู่มอืประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนมลูฝอย

ติดเช้ือ 20/05/2558 09:57  
11. ช่องทางการให้บริการ  

สถานที่ให้บริการเทศบาลเมืองนราธิวาส (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. 
หมายเหตุ ไม่หยดุพกัเที่ยง 

12. หลกัเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข(ถ้าม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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1.หลกัเกณฑว์ิธีการ 
 
ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนมลูฝอยติดเช้ือโดยท าเป็นธุรกิจหรือไดรั้บประโยชน์ตอบ
แทนดว้ยการคิดค่าบริการตอ้งยืน่ขออนุญาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบโดยยืน่ค  าขอตาม
แบบฟอร์มท่ีกฎหมายก าหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้ก  าหนดของทอ้งถ่ินณ กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
   2. เง่ือนไขในการยืน่ค  าขอ (ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก  าหนดของทอ้งถ่ิน) 
 
 (1) ผูป้ระกอบกิจการท่ีประสงคข์อรับใบอนุญาตตอ้งไม่มีประวติัถกูด าเนินคดีดา้นการจดัการมลูฝอยท่ีไม่ถกูสุขลกัษณะ 
 
  (2) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารท่ีถกูตอ้งและครบถว้น 
 
 (3) หลกัเกณฑด์า้นคุณสมบติัของผูป้ระกอบกิจการดา้นยานพาหนะขนมลูฝอยดา้นผูข้บัข่ีและผูป้ฏิบติังานประจ า
ยานพาหนะดา้นสุขลกัษณะวิธีการเก็บขนมลูฝอยติดเช้ือตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละมีวิธีการควบคุมก ากบัการขนส่ง
เพ่ือป้องกนัการลกัลอบท้ิงมลูฝอยใหถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก  าหนดของทอ้งถ่ิน) 
 
  (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ิน
ก าหนดไวใ้นขอ้ก  าหนดของทอ้งถ่ิน.... 
 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนบัระยะเวลาตั้งแต่เจา้หนา้ท่ีไดรั้บเอกสารครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแลว้และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแต่วนัพิจารณาแลว้เสร็จ 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค  า
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับท าการเก็บและขน
มลูฝอยติดเช้ือพร้อม

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ใหบ้ริการส่วน
งาน/หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

หลกัฐานท่ีทอ้งถ่ินก าหนด 
 

ใหร้ะบุไปตาม
บริบทของทอ้งถ่ิน 
) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของค าขอและความ
ครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไม่ถกูตอ้ง/ครบถว้น
เจา้หนา้ท่ีแจง้ต่อผูย้ืน่ค  า
ขอใหแ้กไ้ข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการไดใ้นขณะนั้นให้
จดัท าบนัทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยืน่เพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีก  าหนดโดยให้
เจา้หนา้ท่ีและผูย้ืน่ค  าขอลง
นามไวใ้นบนัทึกนั้นดว้ย 
 
 

1 ชัว่โมง - (1. ระยะเวลา
ใหบ้ริการส่วน
งาน/หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบุไปตาม
บริบทของทอ้งถ่ิน 
2. หากผูข้อ
ใบอนุญาตไม่
แกไ้ขค าขอ
หรือไม่ส่งเอกสาร
เพ่ิมเติมให้
ครบถว้นตามท่ี
ก  าหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพร่องให้
เจา้หนา้ท่ีส่งคืนค า
ขอและเอกสาร
พร้อมแจง้เป็น
หนงัสือถึงเหตุ
แห่งการคืนดว้ย
และแจง้สิทธิใน
การอุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบติั
ราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

2539) 
) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจดา้น
สุขลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ์
ดา้นสุขลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถกูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสุขลกัษณะ
แนะน าใหป้รับปรุงแกไ้ข
ดา้นสุขลกัษณะ 
 
 

20 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้ริการส่วน
งาน/หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบุไปตาม
บริบทของทอ้งถ่ิน 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน 
30 วนันบัแต่วนัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัท่ี 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจง้ค  าสัง่ออก
ใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนงัสือแจง้การอนุญาตแก่
ผูข้ออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ท่ีทอ้งถ่ินก าหนดหากพน้

8 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้ริการส่วน
งาน/หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบุไปตาม
บริบทของทอ้งถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจา้



5/10 
 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ก าหนดถือว่าไม่ประสงคจ์ะ
รับใบอนุญาตเวน้แต่จะมี
เหตุหรือขอ้แกต้วัอนัสมควร 
   2. กรณีไม่อนุญาต 
แจง้ค  าสัง่ไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับท าการ
เก็บและขนมลูฝอยติดเช้ือ
แก่ผูข้ออนุญาตทราบพร้อม
แจง้สิทธิในการอุทธรณ์ 
 
 

พนกังานทอ้งถ่ิน
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยงั
อาจมีค าสัง่ไม่
อนุญาตไดภ้ายใน 
30 วนันบัแต่วนัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้นให้
แจง้การขยายเวลา
ใหผู้ข้ออนุญาต
ทราบทุก 7 วนั
จนกว่าจะพิจารณา
แลว้เสร็จพร้อม
ส าเนาแจง้ส านกั
ก.พ.ร. ทราบ) 

5) 

- 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
ค  าสัง่อนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีทอ้งถ่ินก าหนด 
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ใหบ้ริการส่วน
งาน/หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบุไปตาม
บริบทของทอ้งถ่ิน 
2. กรณีไม่ช าระ
ตามระยะเวลาท่ี
ก  าหนดจะตอ้งเสีย
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีก
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินท่ีคา้ง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วนั 
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14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่ค าขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยนืยนัตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บา้น 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอืน่ ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่า
ดว้ยการควบคุม
อาคาร (ในกรณีท่ี
มีสถานีขนถ่าย) 
หรือใบอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

2) 

เอกสารหรือ
หลกัฐานแสดง
คุณวุฒิของ
เจา้หนา้ท่ี
รับผดิชอบในการ
เก็บและขนมลู
ฝอยติดเช้ืออยา่ง

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ทอ้งถ่ินก าหนด) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

นอ้ยหน่ึงคน 
(คุณสมบติัส าเร็จ
การศึกษาไม่ต ่า
กว่าปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าใน
สาขา
วิทยาศาสตร์ดา้น
สาธารณสุข
สุขาภิบาล
ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์
การแพทยด์า้นใด
ดา้นหน่ึง) 

3) 

เอกสารหรือ
หลกัฐานแสดง
สถานท่ีรับก าจดั
มลูฝอยติดเช้ือท่ี
ไดรั้บใบอนุญาต
และมีการด าเนิน
กิจการท่ีถกูตอ้ง
ตามหลกั
สุขาภิบาลโดยมี
หลกัฐานสญัญา
ว่าจา้งระหว่างผู ้
ขนกบัผูก้  าจดัมลู
ฝอย 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

4) 

แผนการ
ด าเนินงานในการ
เก็บขนมลูฝอยท่ี
แสดงรายละเอียด

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ทอ้งถ่ินก าหนด) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงานความ
พร้อมดา้น
ก าลงัคน
งบประมาณวสัดุ
อุปกรณ์และ
วิธีการบริหาร
จดัการ 

5) 

เอกสารแสดงให้
เห็นว่าผูข้บัข่ีและ
ผูป้ฏิบติังาน
ประจ า
ยานพาหนะผา่น
การฝึกอบรมการ
ป้องกนัและระงบั
การแพร่เช้ือหรือ
อนัตรายท่ีอาจ
เกิดจากมลูฝอย
ติดเช้ือ (ตาม
หลกัสูตรและ
ระยะเวลาท่ี
กระทรวง
สาธารณสุข
ก าหนดโดย
ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

6) 

ใบรับรองแพทย์
หรือเอกสาร
แสดงการตรวจ
สุขภาพประจ าปี

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ทอ้งถ่ินก าหนด) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ของผูป้ฏิบติังาน
ในการเก็บขนมลู
ฝอยติดเช้ือ 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการเกบ็และขนมูลฝอยตดิเช้ือฉบับละไม่เกนิ 10,000 บาทต่อปี 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ ((ระบุตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน)) 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
ช่องทางการร้องเรียนถา้การบริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนไดท่ี้ 

1. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลเมืองนราธิวาส โทร.0-7351-1048 ต่อ 501-504 
2.    กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนราธิวาส โทร.0-7351-1048 ต่อ 0 หรือ โทร.0-7351-6175 

18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วนัที่พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จดัท าโดย ลิลล่ีสุวามีน 
อนุมตัโิดย สมชายตูแ้กว้ 
เผยแพร่โดย เชาวลิตทวนทอง 
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