
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกจิการรบัท าการเก็บและขนมลูฝอยตดิ

เชือ้ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลต าบลฟากทา่ อ าเภอฟากทา่ จังหวดัอตุรดติถ ์กระทรวงสาธารณสขุ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑว์ธิกีาร 

 ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บและขนมลูฝอยตดิเชือ้โดยท าเป็นธรุกจิหรอืไดรั้บ

ประโยชนต์อบแทนดว้ยการคดิคา่บรกิาร จะตอ้งยืน่ขอตอ่อายุใบอนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ

ภายใน..ระบ.ุ.... วนักอ่นใบอนุญาตสิน้อาย ุ(ใบอนุญาตมอีายุ 1 ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต) เมือ่ไดย้ืน่ค าขอพรอ้มกบัเสยี

คา่ธรรมเนยีมแลว้ใหป้ระกอบกจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคี าสัง่ไมต่อ่อายุใบอนุญาต และหากผูข้อตอ่อายุ

ใบอนุญาตไมไ่ดม้ายืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่นวนัใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ ตอ้งด าเนนิการขออนุญาตใหมเ่สมอืนเป็นผูข้อ

อนุญาตรายใหม่ 

 ทัง้นี ้หากมายืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตแลว้แตไ่มช่ าระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับ

เพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระ และกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งช าระคา่ธรรมเนยีมตดิตอ่กนัเกนิกวา่ 2 ครัง้ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้นั้น้หยดุด าเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ปรับจนครบจ านวน 

2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

(1) ผูป้ระกอบกจิการทีป่ระสงคข์อรับใบอนุญาตตอ้งไมม่ปีระวัตถิกูด าเนนิคดดีา้นการจัดการมลูฝอยทีไ่มถ่กูสขุลกัษณะ 

(2) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 

(3) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นยานพาหนะขนมลูฝอยทั่วไปดา้นผูข้บัขีแ่ละผูป้ฏบิตังิานประจ า

ยานพาหนะดา้นสขุลักษณะวธิกีารเก็บขนมลูฝอยตดิเชือ้ตอ้งถกูตอ้งตามหลักเกณฑแ์ละมวีธิกีารควบคมุก ากบัการขนสง่เพือ่

ป้องกนัการลกัลอบทิง้มลูฝอยใหถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

(4) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด

ไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนั นับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม เทศบาลต าบลฟากทา่  209/9 
ม.9 ต.ฟากทา่ อ.ฟากทา่ จ.อตุรดติถ ์53160 โทร 055-489055 

ตอ่ 19 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :30 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับ

ท าการเก็บและขนมลูฝอยตดิเชือ้พรอ้มหลักฐานทีท่อ้งถิน่

ก าหนด 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลต าบลฟากทา่
อ าเภอฟากทา่ 

จังหวดัอตุรดติถ ์

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทนัท ี

กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/
เพิม่เตมิเพือ่ด าเนนิการหากไม่สามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้

ใหจ้ัดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่

1 ชัว่โมง เทศบาลต าบลฟากทา่

อ าเภอฟากทา่ 
จังหวดัอตุรดติถ ์

 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ค าขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 

(หมายเหต:ุ (หากผูข้อตอ่อายุใบอนุญาตไมแ่กไ้ขค าขอหรอืไม่
สง่เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้นตามทีก่ าหนดในแบบบนัทกึความ
บกพร่องใหเ้จา้หนา้ทีส่ง่คนืค าขอและเอกสารพรอ้มแจง้เป็น
หนังสอืถงึเหตแุหง่การคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
(อทุธรณ์ตามพ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539))) 

3) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก

ใบอนุญาต 

กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะน าใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 

(หมายเหต:ุ (กฎหมายก าหนดภายใน 30 วนันับแตว่นัทีเ่อกสาร
ถกูตอ้งและครบถว้น (ตามพ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

มาตรา 56 และพ.ร.บ. วธิปีฏบิัตริาชการทางปกครอง (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2557))) 

20 วนั เทศบาลต าบลฟากทา่

อ าเภอฟากทา่ 
จังหวดัอตุรดติถ ์

 

4) -การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายุ

ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 

มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอื
วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั

สมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาต 

แจง้ค าสัง่ไมอ่นุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาตประกอบกจิการรับท า
การเก็บและขนมลูฝอยตดิเชือ้แกผู่ข้อตอ่อายใุบอนุญาตทราบ

พรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 

(หมายเหต:ุ (ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออก
ใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคี าสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับ
แตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้นใหแ้จง้การขยายเวลาใหผู้ ้
ขออนุญาตทราบทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้ม
ส าเนาแจง้ส านัก ก.พ.ร. ทราบ)) 

8 วนั เทศบาลต าบลฟากทา่

อ าเภอฟากทา่ 
จังหวดัอตุรดติถ ์

 

5) -ช าระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคี าสัง่อนุญาตตอ่อายใุบอนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา

ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

(หมายเหต:ุ (กรณีไมช่ าระตามระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเสยี
คา่ปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระ)) 

1 วนั เทศบาลต าบลฟากทา่
อ าเภอฟากทา่ 

จังหวดัอตุรดติถ ์

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

3) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร (ในกรณี

ทีม่สีถานขีนถา่ย) หรอืใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

4) 

 

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงคุณวฒุขิองเจา้หนา้ทีร่บัผดิชอบในการ

เก็บและขนมูลฝอยตดิเชือ้อยา่งนอ้ยหนึง่คน (คณุสมบตัสิ าเร็จ
การศกึษาไมต่ า่กวา่ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ในสาขาวทิยาศาสตร์

ดา้นสาธารณสขุสขุาภบิาลชวีวทิยาและวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

ดา้นใดดา้นหนึง่) 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

5) 

 

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงสถานทีร่บัก าจดัมูลฝอยตดิเชือ้ทีไ่ดร้บั

ใบอนุญาตและมกีารด าเนนิกจิการทีถู่กตอ้งตามหลกัสขุาภบิาล
โดยมหีลกัฐานสญัญาวา่จา้งระหวา่งผูข้นกบัผูก้ าจดัมูลฝอย 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

6) 
 

แผนการด าเนนิงานในการเก็บขนมูลฝอยทีแ่สดงรายละเอยีด
ข ัน้ตอนการด าเนนิงานความพรอ้มดา้นก าลงัคนงบประมาณวสัดุ

อุปกรณแ์ละวธิกีารบรหิารจดัการ 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

7) 

 

เอกสารแสดงใหเ้ห็นวา่ผูข้บัขีแ่ละผูป้ฏบิตังิานประจ ายานพาหนะ

ผา่นการฝึกอบรมการป้องกนัและระงบัการแพรเ่ชือ้หรอือนัตรายที่

อาจเกดิจากมูลฝอยตดิเชือ้ (ตามหลกัสูตรและระยะเวลาที่
กระทรวงสาธารณสขุก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา) 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

8) 
 

ใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสารแสดงการตรวจสขุภาพประจ าปีของ
ผูป้ฏบิตังิานในการเก็บขนมูลฝอยตดิเชือ้ 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมตอ่อายุใบอนุญาตรบัท าการเก็บและขนมูลฝอย
ตดิเชือ้ ฉบบัละไม่เกนิ 10,000 บาทต่อปีอตัราคา่ธรรมเนยีมต่อ

อ า ยุ ใ บ อ นุญ า ต ร ับ ท า ก า ร เ ก็ บ แ ล ะ ข น มู ล ฝ อ ย ติด เ ชื้ อ 

ฉบบัละไมเ่กนิ 10,000 บาทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) เทศบาลต าบลฟากทา่ 

(หมายเหต:ุ (1. ทางอนิเทอรเ์น็ต (http://www.faktha.com) 
2. ทางโทรศพัท ์(055-489055) 

3. ทางไปรษณีย ์(209/9  ม.9  ต.ฟากทา่อ.ฟากทา่จ.อตุรดติถ ์ 53160) 

4. ศนูยด์ ารงธรรมเทศบาลต าบลฟากทา่ (โทร. 055-489055)  
5. รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง 
6. ตูรั้บฟังความคดิเห็น (ตัง้อยู่ณเทศบาลต าบลฟากทา่))) 



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

2) รอ้งเรยีนตอ่นายอ าเภอฟากทา่ 

(หมายเหต:ุ ( ผา่นศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอฟากทา่)) 
3) รอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวัดอตุรดติถ ์

(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยด์ ารงธรรมจังหวดัอตุรดติถ)์) 

4) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะต าบลคลองเกลอือ าเภอปากเกร็ดจังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชือ่กระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บและขนมลูฝอยตดิเชือ้ 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

1)พ.ร.บ.  ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

2)พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550 
 

3)กฎกระทรวงวา่ดว้ยการก าจัดมลูฝอยตดิเชือ้ พ.ศ. 2545 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:ส าเนาคูม่อืประชาชนการขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บและขนมลูฝอยตดิ

เชือ้ เทศบาลต าบลฟากทา่ 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่


