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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนส่ิงปฏิกูล 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ:กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม / เทศบาลเมืองแพรกษา 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกลู 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม / เทศบาลเมืองแพรกษา 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี

เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิ 
 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: เขตรบัผิดชอบเทศบาลเมืองแพรกษา  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ    

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดอืน0  

 จ านวนค าขอทีม่ากทีสุ่ด 0  

 จ านวนค าขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการเก็บและขนสิ่ง
ปฏิกลู 19/05/2558 13:57  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม  / ศูนยส์ขุภาพชมุชน เทศบาลเมืองแพรกษา                    

เลขที ่229 หมู่ 5 ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองฯ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280  โทรศพัท ์02-136-9610 ต่อ 0              
,โทรสาร 02-136-9645  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด)                         
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกัเทีย่ง) 
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12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑว์ิธีการ 
 
ผูใ้ดประสงคข์อใบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกลูโดยท าเป็นธุรกิจหรือไดร้บัประโยชนต์อบแทน
ดว้ยการคดิคา่บรกิารตอ้งย่ืนขออนญุาตตอ่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบโดยย่ืนค าขอตาม
แบบฟอรม์ท่ีกฎหมายก าหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนญุาตตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายท่ี
รบัผิดชอบ (ระบ)ุ 
 
  2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
 
  (1) ผูป้ระกอบการตอ้งย่ืนเอกสารท่ีถกูตอ้งและครบถว้น 
 
 (2) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบกิจการดา้นยานพาหนะขนสิ่งปฏิกลูดา้นผูข้บัข่ีและผูป้ฏิบตังิานประจ า
ยานพาหนะดา้นสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกลูถกูตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละมีวิธีการควบคมุก ากบัการขนสง่เพ่ือ
ปอ้งกนัการลกัลอบทิง้สิ่งปฏิกลูใหถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
 
  (3) ......ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน.... 
 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ท่ีไดร้บัเอกสารครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้น
คูมื่อประชาชนเรียบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแลว้เสรจ็ 
 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัใบอนญุาตย่ืนค า
ขอรบัใบอนญุาตประกอบ
กิจการรบัท าการเก็บและขน
สิ่งปฏิกลูพรอ้มหลกัฐานท่ี
ทอ้งถ่ินก าหนด 

15 นาที - (1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิารสว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 พืน้ท่ี 
) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของค าขอและความ
ครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้น
เจา้หนา้ท่ีแจง้ตอ่ผูย่ื้นค า
ขอใหแ้กไ้ข/เพิ่มเตมิเพ่ือ
ด าเนินการหากไมส่ามารถ
ด าเนินการไดใ้นขณะนัน้ให้
จดัท าบนัทกึความบกพรอ่ง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจา้หนา้ท่ีและผูย่ื้นค าขอลง
นามไวใ้นบนัทึกนัน้ดว้ย 
 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิารสว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
พืน้ท่ี 
2. หากผูข้อ
ใบอนญุาตไม่
แกไ้ขค าขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิ่มเตมิ
ใหค้รบถว้นตามท่ี
ก าหนดในแบบ
บนัทกึความ
บกพรอ่งให้
เจา้หนา้ท่ีสง่คืนค า
ขอและเอกสาร
พรอ้มแจง้เป็น
หนงัสือถึงเหตแุหง่
การคืนดว้ยและ
แจง้สิทธิในการ
อทุธรณ ์(อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) การพิจารณา เจา้หนา้ท่ีตรวจดา้น 20 วนั - (1. ระยะเวลาการ
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 สขุลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ์
ดา้นสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ
แนะน าใหป้รบัปรุงแกไ้ข
ดา้นสขุลกัษณะ 
 
 

ใหบ้รกิารสว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
พืน้ท่ี 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน 
30 วนันบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครอง (ฉบบัท่ี 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจง้ค  าสั่งออก
ใบอนญุาต/ค าสั่งไม่
อนญุาต 
     1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจง้การอนญุาต
แก่ผูข้ออนญุาตทราบเพ่ือ
มารบัใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาท่ีทอ้งถ่ินก าหนด
หากพน้ก าหนดถือว่าไม่

8 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิารสว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
พืน้ท่ี 
2. ในกรณีท่ีเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน
ไมอ่าจออก
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ประสงคจ์ะรบัใบอนญุาต
เวน้แตจ่ะมีเหตหุรือขอ้แก้
ตวัอนัสมควร 
    2. กรณีไมอ่นญุาต 
แจง้ค าสั่งไมอ่อกใบอนญุาต
ใบอนญุาตประกอบกิจการ
รบัท าการเก็บและขนสิ่ง
ปฏิกลูแก่ผูข้ออนญุาตทราบ
พรอ้มแจง้สิทธิในการ
อทุธรณ ์
 
 

ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีค าสั่งไม่
อนญุาตไดภ้ายใน 
30 วนันบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้นให้
แจง้การขยายเวลา
ใหผู้ข้ออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแลว้เสรจ็
พรอ้มส าเนาแจง้
ส านกัก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนญุาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนญุาตมาช าระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีทอ้งถ่ินก าหนด 
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิารสว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบใหร้ะบุ
ไปตามบรบิทของ
พืน้ท่ี 
2. กรณีไมช่  าระ
ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดจะตอ้งเสีย
คา่ปรบัเพิ่มขึน้อีก
รอ้ยละ 20 ของ
จ านวนเงินท่ีคา้ง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วนั 
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14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค าขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 1 0 ฉบบั - 

2) ทะเบียนบา้น - 1 0 ฉบบั - 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ใบอนญุาตตาม
กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

2) 

เอกสารหรือ
หลกัฐานแสดง
สถานท่ีรบัก าจดั
สิ่งปฏิกลูท่ีไดร้บั
ใบอนญุาตและมี
การด าเนิน
กิจการท่ีถกูตอ้ง
ตามหลกั
สขุาภิบาลโดยมี
หลกัฐานสญัญา
วา่จา้งระหวา่งผู้
ขนกบัผูก้  าจดัสิ่ง

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ปฏิกลู 

3) 

แผนการ
ด าเนินงานใน
การเก็บขนสิ่ง
ปฏิกลูท่ีแสดง
รายละเอียด
ขัน้ตอนการ
ด าเนินงานความ
พรอ้มดา้น
ก าลงัคน
งบประมาณวสัดุ
อปุกรณแ์ละ
วิธีการบริหาร
จดัการ 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

4) 

เอกสารแสดงให้
เห็นวา่ผูข้บัข่ีและ
ผูป้ฏิบตังิาน
ประจ า
ยานพาหนะผา่น
การฝึกอบรมดา้น
การจดัการสิ่ง
ปฏิกลู (ตาม
หลกัเกณฑท่ี์
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 

5) 

ใบรบัรองแพทย์
หรือเอกสาร
แสดงการตรวจ
สขุภาพประจ าปี
ของผูป้ฏิบตังิาน

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนด) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ในการเก็บขนสิ่ง
ปฏิกลู 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ ((ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น)) 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน www.preaksa-sao.go.th  
2) ช่องทางการร้องเรียน กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม  / ศนูยส์ขุภาพชมุชน เทศบาลเมืองแพรกษา        

เลขท่ี 229 หมู ่5 ต  าบลแพรกษา อ าเภอเมืองฯ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280  โทรศพัท ์ 02-136-9610 ตอ่ 0                
,โทรสาร 02-136-9645                                                                                                                

 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันทีพ่มิพ ์ 01/07/2564 
สถานะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซต ์
จัดท าโดย กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม 
อนุมัตโิดย นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษา 
เผยแพร่โดย เทศบาลเมืองแพรกษา 

 


