
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บและขนส่ิงปฏิกูล 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ:องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโสธร อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
กระทรวง:มหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกลู 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโสธร 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิพ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ทอ้งถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30 วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดอืน0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการเก็บและ
ขนสิ่งปฏิกลู 19/05/2558 14:20  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถำนที่ให้บริกำร ท่ีท าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโสธร เลขท่ี 111 หมู ่1 ต  าบลโสธร อ าเภอเมือง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศพัท ์038 -517079 โทรสาร 038-518757 / ติดตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้รกิาร วนัจนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
 

 

 
 
 
 
 
 



12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
      1. หลกัเกณฑว์ิธีการ 
                              ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกลูโดยท าเป็นธุรกิจ
หรือไดร้บัประโยชนต์อบแทนดว้ยการคดิคา่บริการจะตอ้งย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือเจา้หนา้ท่ี 
ท่ีรบัผิดชอบก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปีนบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต) เม่ือไดย่ื้นค าขอพรอ้มกบัเสีย
คา่ธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกิจการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะมีค  าสั่งไมต่อ่อายใุบอนญุาตและหากผูข้อตอ่
อายใุบอนญุาตไมไ่ดม้าย่ืนค าขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิน้สดุแลว้ตอ้งด าเนินการขออนญุาตใหมเ่สมือน
เป็นผูข้ออนญุาตรายใหม่ 
 
ทัง้นีห้ากมาย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตแลว้แตไ่มช่  าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาท่ีก าหนดจะตอ้งเสียคา่ปรบั
เพิ่มขึน้อีกรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีคา้งช าระและกรณีท่ีผูป้ระกอบการคา้งช าระคา่ธรรมเนียมติดตอ่กนัเกินกว่า 2 ครัง้
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหผู้น้ัน้หยดุด าเนินการไวไ้ดจ้นกว่าจะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรบัจนครบจ านวน 
 2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
        (1) ผูป้ระกอบการตอ้งย่ืนเอกสารท่ีถกูตอ้งและครบถว้น 
        (2) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบกิจการดา้นยานพาหนะขนสิ่งปฏิกลูดา้นผูข้บัข่ีและผูป้ฏิบตังิานประจ า
ยานพาหนะดา้นสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกลูถกูตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละมีวิธีการควบคมุก ากบัการขนสง่เพ่ือ
ปอ้งกนัการลกัลอบทิง้สิ่งปฏิกลูใหถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ 
 หมำยเหตุ: ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ท่ีไดร้บัเอกสารครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้น
คูมื่อประชาชนเรียบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแลว้เสรจ็  
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัใบอนญุาตย่ืนค าขอ
ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรบัท าการเก็บและขน
สิ่งปฏิกลูพรอ้มหลกัฐานท่ี
ทอ้งถ่ินก าหนด 
 

15 นาที กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดลอ้ม 
องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลโสธร 
อ าเภอเมือง 
จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

 
 



ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของค าขอและความ
ครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา
หนา้ท่ีแจง้ตอ่ผูย่ื้นค าขอให้
แกไ้ข/เพิ่มเตมิเพ่ือ
ด าเนินการหากไมส่ามารถ
ด าเนินการไดใ้นขณะนัน้ให้
จดัท าบนัทกึความบกพรอ่ง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจา้หนา้ท่ีและผูย่ื้นค าขอลง
นามไวใ้นบนัทึกนัน้ดว้ย 
 
 

1 ชั่วโมง กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดลอ้ม 
องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลโสธร 
อ าเภอเมือง 
จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจดา้น
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ์
ดา้นสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ
แนะน าใหป้รบัปรุงแกไ้ข
ดา้นสขุลกัษณะ 
 
 

20 วนั กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดลอ้ม 
องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลโสธร 
อ าเภอเมือง 
จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 
 
 
 

 



ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

4) 

- 
 

การแจง้ค  าสั่งออก
ใบอนญุาต/ค าสั่งไม่
อนญุาตใหต้อ่อายุ
ใบอนญุาต 
    4.1 กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจง้การอนญุาต
แก่ผูข้ออนญุาตทราบเพ่ือ
มารบัใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาท่ีทอ้งถ่ินก าหนด
หากพน้ก าหนดถือว่าไม่
ประสงคจ์ะรบัใบอนญุาต
เวน้แตจ่ะมีเหตหุรือขอ้แก้
ตวัอนัสมควร 
   4.2 กรณีไมอ่นญุาตใหต้อ่
อายใุบอนญุาต 
แจง้ค าสั่งไมอ่นญุาตใหต้อ่
อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรบัท าการเก็บและขน
สิ่งปฏิกลูแก่ผูข้อตอ่อายุ
ใบอนญุาตทราบพรอ้มแจง้
สิทธิในการอทุธรณ ์

8 วนั กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดลอ้ม 
องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลโสธร 
อ าเภอเมือง 
จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

 

 
 

5)      
 
 
 
 

 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนญุาตมาช าระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัรา 
 
 

1 วนั กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดลอ้ม 
องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลโสธร  
 
 
 

    กรณีไมช่  าระ
ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดจะตอ้งเสีย
คา่ปรบัเพิ่มขึน้อีก
รอ้ยละ 20 ของ
จ านวนเงินท่ีคา้ง
ช าระ 



ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 
 5)  

และระยะเวลาท่ีทอ้งถ่ิน
ก าหนด 
 
 

อ าเภอเมือง 
จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วนั 
14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บำ้น 

- 0 1 ฉบบั - 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ส ำเนำ
ใบอนญุำตตำม
กฎหมำยอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- 0 1 ฉบบั  

2) 

เอกสำรหรือ
หลกัฐำนแสดง
สถำนท่ีรบัก ำจดั
สิ่งปฏิกลูท่ีไดร้บั
ใบอนญุำตและมี
กำรด ำเนิน

- 0 1 ฉบบั  



ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

กิจกำรท่ีถกูตอ้ง
ตำมหลกั
สขุำภิบำลโดยมี
หลกัฐำนสญัญำ
วำ่จำ้งระหวำ่งผู้
ขนกบัผูก้  ำจดัสิ่ง
ปฏิกลู 

3) 

แผนกำร
ด ำเนินงำนใน
กำรเก็บขนสิ่ง
ปฏิกลูท่ีแสดง
รำยละเอียด
ขัน้ตอนกำร
ด ำเนินงำนควำม
พรอ้มดำ้น
ก ำลงัคน
งบประมำณวสัดุ
อปุกรณแ์ละ
วิธีกำรบริหำร
จดักำร 

 0 1 ฉบบั  

4) 

เอกสำรแสดงให้
เห็นวำ่ผูข้บัข่ีและ
ผูป้ฏิบตังิำน
ประจ ำ
ยำนพำหนะผำ่น
กำรฝึกอบรมดำ้น
กำรจดักำรสิ่ง
ปฏิกลู (ตำม
หลกัเกณฑท่ี์ 

- 0 1 ฉบบั  



ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ทอ้งถ่ินก ำหนด) 

5) 

ใบรบัรองแพทย์
หรือเอกสำร
แสดงกำรตรวจ
สขุภำพประจ ำปี
ของผูป้ฏิบตังิำน
ในกำรเก็บขนสิ่ง
ปฏิกลู 

- 1 0 ฉบบั  

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
  1) อตัราคา่ธรรมเนียมตอ่อายใุบอนญุาตรบัท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกลู 2,000  บาทตอ่ปี  

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
  1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องคก์ารบริหารสว่นต าบลโสธร เลขท่ี 111 หมู ่1  ต  าบลโสธร อ าเภอเมือง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศพัท ์038-517079 โทรสาร 038-518757 
หมายเหต ุ(http://www.tambonsothon.com) 

  2) ช่องทำงกำรร้องเรียน 
-ศนูยด์  ารงธรรมอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ท่ีท าการอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จงัหวัดฉะเชิงเทรา   
 โทรศพัท ์038-511029 
-ศนูยด์  ารงธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชัน้ 1 หอ้งสนุทรพิพิธ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  
 อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  โทรศพัท ์038-513529 สายดว่น 1567 

 
18.  ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ต่ำงๆ 
  

 
 
 
 
 



 
 

19. หมำยเหตุ 
 
 

วันทีพ่มิพ ์ 16/07/2558 
สถำนะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดท ำโดย กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม 
อนุมัตโิดย นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลโสธร 
เผยแพร่โดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโสธร 

 
 

 
 


