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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการเก็บ และขนสิ"งปฏิกูล 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นตําบลนาเกลือ อําเภอพระสมทุรเจดีย์ จงัหวดัสมทุรปราการ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื"อกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ
งปฏิกลู 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นตําบลนาเกลือ อําเภอพระสมทุรเจดีย์ จงัหวดัสมทุรปราการ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการที


เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที"ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที"เกี"ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และที�แก้ไขเพิ�มเติม พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื 5นที"ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที"กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที"กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี"ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที"มากที"สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที"น้อยที"สุด 0  

10. ชื"ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ
งปฏิกลู องค์การ
บริหารสว่นตําบลนาเกลือ  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาเกลือ อําเภอพระสมทุรเจดีย์ จงัหวดัสมทุรปราการ 

โทรศพัท์ : 0 2819 5090  
เว็บไซต์ http://www.nakluea.go.th  
E-mail : admin@nakluea.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั0งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื"อนไข(ถ้ามี) ในการยื"นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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1. หลกัเกณฑ์ วิธีการ 
 
 ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ
งปฏิกลู โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคดิคา่บริการ จะต้องยื
นขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถิ
นหรือเจ้าหน้าที
ที
รับผิดชอบ ภายใน
..ระบ.ุ.... วนั ก่อนใบอนญุาตสิ Rนอาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปี นบัแตว่นัที
ออกใบอนญุาต) เมื
อได้ยื
นคําขอพร้อมกบัเสีย
คา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถิ
นจะมีคําสั
งไมต่อ่อายใุบอนญุาต และหากผู้ขอตอ่
อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มายื
นคําขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิ Rนสดุแล้ว ต้องดําเนินการขออนญุาตใหมเ่สมือน
เป็นผู้ขออนญุาตรายใหม่ 
 
 ทั Rงนี Rหากมายื
นขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้ว แตไ่มชํ่าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาที
กําหนด จะต้องเสียคา่ปรับ
เพิ
มขึ Rนอีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที
ค้างชําระ และกรณีที
ผู้ประกอบการค้างชําระคา่ธรรมเนียมติดตอ่กนัเกินกว่า 2 
ครั Rง เจ้าพนกังานท้องถิ
นมีอํานาจสั
งให้ผู้นั Rนหยดุดําเนินการไว้ได้จนกวา่จะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบจํานวน 
 
 2. เงื
อนไขในการยื
นคําขอ (ตามที
ระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื
นเอกสารที
ถกูต้องและครบถ้วน 
 
 (2) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัขิองผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนสิ
งปฏิกลู ด้านผู้ขบัขี
และผู้ปฏิบตังิานประจํา
ยานพาหนะ ด้านสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนสิ
งปฏิกลูถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ และมีวิธีการควบคมุกํากบัการขนสง่เพื
อ
ป้องกนัการลกัลอบทิ Rงสิ
งปฏิกลูให้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดท้องถิ
น) 
 
   (3) ......ระบเุพิ
มเตมิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื
อนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบที
ราชการสว่น
ท้องถิ
นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น.... 
 
 หมายเหต:ุ ขั Rนตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั Rงแตเ่จ้าหน้าที
ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
13. ขั 5นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที"รับผิดชอบ 

ที" ประเภทขั5นตอน 
รายละเอียดของขั 5นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที"
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 
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ที" ประเภทขั5นตอน 
รายละเอียดของขั 5นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที"
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยื
นคําขอ
ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรับทําการเก็บ และ
ขนสิ
งปฏิกลู พร้อมหลกัฐาน
ที
ท้องถิ
นกําหนด 
 

15 นาที องค์การบริหาร
สว่นตําบลนา
เกลือ อําเภอพระ
สมทุรเจดีย์ 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสอบความ
ถกูต้องของคําขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
    กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน 
เจาหน้าที
แจ้งตอ่ผู้ ยื
นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ
มเตมิเพื
อ
ดําเนินการ หากไมส่ามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั Rน ให้
จดัทําบนัทกึความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยื
นเพิ
มเตมิภายใน
ระยะเวลาที
กําหนด โดยให้
เจ้าหน้าที
และผู้ ยื
นคําขอลง
นามไว้ในบนัทึกนั Rนด้วย 
 
 

1 ชั
วโมง องค์การบริหาร
สว่นตําบลนา
เกลือ อําเภอพระ
สมทุรเจดีย์ 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจด้าน
สขุลกัษณะ 
    กรณีถกูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 
เสนอพิจารณาออก

20 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลนา
เกลือ อําเภอพระ
สมทุรเจดีย์ 
จงัหวดั

- 
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ที" ประเภทขั5นตอน 
รายละเอียดของขั 5นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที"
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ใบอนญุาต 
     กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 
 
 

สมทุรปราการ 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสั
งออก
ใบอนญุาต/คําสั
งไม่
อนญุาตให้ตอ่อายุ
ใบอนญุาต 
    4.1 กรณีอนญุาต 
        มีหนงัสือแจ้งการ
อนญุาตแก่ผู้ขออนญุาต
ทราบเพื
อมารับใบอนญุาต
ภายในระยะเวลาที
ท้องถิ
น
กําหนด หากพ้นกําหนดถือ
วา่ไมป่ระสงค์จะรับ
ใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 
   4.2 กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่
อายใุบอนญุาต 
        แจ้งคําสั
งไมอ่นญุาต
ให้ตอ่อายใุบอนญุาต
ประกอบกิจการรับทําการ
เก็บ และขนสิ
งปฏิกลู แก่ผู้
ขอตอ่อายใุบอนญุาตทราบ 
พร้อมแจ้งสิทธิในการ

8 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลนา
เกลือ อําเภอพระ
สมทุรเจดีย์ 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

- 
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ที" ประเภทขั5นตอน 
รายละเอียดของขั 5นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที"
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อทุธรณ์ 
 
 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั
งอนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมา
ชําระคา่ธรรมเนียมตาม
อตัราและระยะเวลาที

ท้องถิ
นกําหนด  
 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลนา
เกลือ อําเภอพระ
สมทุรเจดีย์ 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   30 วนั 
 

14. งานบริการนี 5 ผ่านการดาํเนินการลดขั5นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั Rนตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื"นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที"ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที" รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื"น ๆ สาํหรับยื"นเพิ"มเตมิ 

ที" รายการเอกสาร
ยื"นเพิ"มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 
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ที" รายการเอกสาร
ยื"นเพิ"มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายอื นที 
เกี ยวข้อง 

- 0 1 ฉบบั (    เอกสารและ
หลกัฐานอื นๆ 
ตามที ราชการสว่น
ท้องถิ นกําหนด) 

2) 

เอกสารหรือ
หลกัฐานแสดง
สถานที รับกําจดั
สิ งปฏิกลูที ได้รับ
ใบอนญุาตและมี
การดําเนิน
กิจการที ถกูต้อง
ตามหลกั
สขุาภิบาล โดยมี
หลกัฐานสญัญา
วา่จ้างระหวา่งผู้
ขนกบัผู้ กําจดัสิ ง
ปฏิกลู 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื นๆ 
ตามที ราชการสว่น
ท้องถิ นกําหนด) 

3) 

แผนการ
ดําเนินงานใน
การเก็บขนสิ ง
ปฏิกลูที แสดง
รายละเอียด
ขั 5นตอนการ
ดําเนินงาน ความ
พร้อมด้าน
กําลงัคน 
งบประมาณ วสัดุ
อปุกรณ์ และ
วิธีการบริหาร

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื นๆ 
ตามที ราชการสว่น
ท้องถิ นกําหนด) 
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ที" รายการเอกสาร
ยื"นเพิ"มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

จดัการ 

4) 

เอกสารแสดงให้
เห็นวา่ผู้ขบัขี และ
ผู้ปฏิบตังิาน
ประจํา
ยานพาหนะผา่น
การฝึกอบรมด้าน
การจดัการ     สิ ง
ปฏิกลู (ตาม
หลกัเกณฑ์ที 
ท้องถิ นกําหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื นๆ 
ตามที ราชการสว่น
ท้องถิ นกําหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย์
หรือเอกสาร
แสดงการตรวจ
สขุภาพประจําปี
ของผู้ปฏิบตังิาน
ในการเก็บขนสิ ง
ปฏิกลู 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอื นๆ 
ตามที ราชการสว่น
ท้องถิ นกําหนด) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทาํการเก็บ และขนสิ"งปฏิกูล ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (ระบตุามข้อกําหนดของท้องถิ�น)   
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลนาเกลือ อําเภอพระสมทุรเจดีย์ จงัหวดัสมทุรปราการ  

โทรศพัท์ : 0 2819 5090  เว็บไซต์ http://www.nakluea.go.th  E-mail : info@nakluea.go.th 
หมายเหตุ - 
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2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที� 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกําหนดของทอ้งถิ�น) 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที"พมิพ์ 08/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั Rนที
 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลนาเกลือ 

อําเภอพระสมทุรเจดีย์ จงัหวดั
สมทุรปราการ สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


