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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการเก็บและขนสิงปฏิกูล
หนว่ยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลําพนู  จงัหวดัลําพนู
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ

1. ชือกระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิงปฏิกลู
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลําพนู  จงัหวดัลําพนู

2. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิน (กระบวนงานบริการที
เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)

3. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง
4. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติมพ.ศ. 2550
5. ระดับผลกระทบ: บริการทัวไป
6. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน
7. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุพ.ศ. 2535

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30 วนั
8. ข้อมูลสถติิ

จาํนวนเฉลียต่อเดือน0
จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0
จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0

9. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและ
ขนสิงปฏิกลู 19/05/2558 14:20

10. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีให้บริการ กองสาธารณสขุฯ  เทศบาลตําบลอโุมงค์  ม.  ต.อโุมงค์ อ.เมือง จ.ลําพนู

โทรศพัท์ -  ต่อ โทรสาร -  ต่อ /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง)
หมายเหตุ –
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11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต
1. หลกัเกณฑ์วิธีการ

ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิงปฏิกลูโดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิคา่บริการจะต้องยืนขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถินหรือเจ้าหน้าทีที
รับผิดชอบภายใน..ระบ.ุ.... วนัก่อนใบอนญุาตสิ นอายุ (ใบอนญุาตมีอายุ 1 ปีนบัแตว่นัทีออกใบอนญุาต) เมือได้ยืนคําขอ
พร้อมกบัเสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนกังานท้องถินจะมีคําสังไมต่อ่อายใุบอนญุาต
และหากผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มายืนคําขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิ นสดุแล้วต้องดําเนินการขอ
อนญุาตใหมเ่สมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม่

ทั งนี หากมายืนขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้วแตไ่มชํ่าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาทีกําหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิมขึ นอีกร้อยละ20 ของจํานวนเงินทีค้างชําระและกรณีทีผู้ประกอบการค้างชําระคา่ธรรมเนียมติดตอ่กนัเกิน
กวา่ 2 ครั งเจ้าพนกังานท้องถินมีอํานาจสังให้ผู้นั นหยดุดําเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบ
จํานวน

2. เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถิน)
(1) ผู้ประกอบการต้องยืนเอกสารทีถกูต้องและครบถ้วน
(2) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัขิองผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนสิงปฏิกลูด้านผู้ขบัขีและผู้ปฏิบตังิานประจํา

ยานพาหนะด้านสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนสิงปฏิกลูถกูต้องตามหลกัเกณฑ์และมีวิธีการควบคมุกํากบัการขนสง่เพือ
ป้องกนัการลกัลอบทิ งสิงปฏิกลูให้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์(ตามข้อกําหนดท้องถิน)

(3) ......ระบเุพิมเตมิตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบทีราชการสว่น
ท้องถินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิน....
หมายเหตุ: ขั นตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริมนบัระยะเวลาตั งแตเ่จ้าหน้าทีได้รับเอกสารครบถ้วนตามทีระบไุว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ

12. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ

ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนญุาตยืนคําขอ
ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรับทําการเก็บและขน
สิงปฏิกลูพร้อมหลกัฐานที
ท้องถินกําหนด

15 นาที กอง
สาธารณสขุฯ
เทศบาล
ตําบลอโุมงค์

(1. ระยะเวลาให้บริการ
สว่นงาน/หนว่ยงานที
รับผิดชอบให้ระบไุป
ตามบริบทของท้องถิน)
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ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2)

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าทีตรวจสอบความ
ถกูต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วนเจา
หน้าทีแจ้งตอ่ผู้ ยืนคําขอให้
แก้ไข/เพิมเตมิเพือ
ดําเนินการหากไมส่ามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั นให้
จดัทําบนัทกึความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยืนเพิมเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดโดยให้
เจ้าหน้าทีและผู้ ยืนคําขอลง
นามไว้ในบนัทึกนั นด้วย

1 ชัวโมง กอง
สาธารณสขุฯ
เทศบาล
ตําบลอโุมงค์

(1. ระยะเวลาให้บริการ
สว่นงาน/หนว่ยงานที
รับผิดชอบให้ระบไุป
ตามบริบทของท้องถิน
2. หากผู้ขอตอ่อายุ
ใบอนญุาตไมแ่ก้ไขคํา
ขอหรือไมส่ง่เอกสาร
เพิมเตมิให้ครบถ้วน
ตามทีกําหนดในแบบ
บนัทกึความบกพร่อง
ให้เจ้าหน้าทีสง่คืนคํา
ขอและเอกสารพร้อม
แจ้งเป็นหนงัสือถึงเหตุ
แหง่การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการอทุธรณ์
(อทุธรณ์ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครองพ.ศ. 2539))

3)

การพิจารณา เจ้าหน้าทีตรวจด้าน
สขุลกัษณะ
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ

20 วนั กอง
สาธารณสขุฯ
เทศบาล
ตําบลอโุมงค์

(1. ระยะเวลาให้บริการ
สว่นงาน/หนว่ยงานที
รับผิดชอบให้ระบไุป
ตามบริบทของท้องถิน
2. กฎหมายกําหนด
ภายใน
30 วนันบัแตว่นัที
เอกสารถกูต้องและ
ครบถ้วน (ตามพ.ร.บ.
การสาธารณสขุพ.ศ.
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ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2535 มาตรา 56 และ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบตัิ
ราชการทางปกครอง
(ฉบบัที 2)
พ.ศ. 2557)

4)

- การแจ้งคําสังออก
ใบอนญุาต/คําสังไม่
อนญุาตให้ตอ่อายุ
ใบอนญุาต

4.1 กรณีอนญุาต
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพือ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาทีท้องถินกําหนด
หากพ้นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร

4.2 กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่
อายใุบอนญุาต
แจ้งคําสังไมอ่นญุาตให้ตอ่
อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรับทําการเก็บและขน
สิงปฏิกลูแก่ผู้ขอตอ่อายุ
ใบอนญุาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอทุธรณ์

8 วนั กอง
สาธารณสขุฯ
เทศบาล
ตําบลอโุมงค์

(1. ระยะเวลาให้บริการ
สว่นงาน/หนว่ยงานที
รับผิดชอบให้ระบไุป
ตามบริบทของท้องถิน
2. ในกรณีทีเจ้า
พนกังานท้องถินไม่อาจ
ออกใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีคําสังไม่
อนญุาตได้ภายใน 30
วนันบัแตว่นัทีเอกสาร
ถกูต้องและครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลาให้ผู้
ขออนญุาตทราบทกุ 7
วนัจนกวา่จะพิจารณา
แล้วเสร็จพร้อมสําเนา
แจ้งสํานกัก.พ.ร.
ทราบ)
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ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

5)

- ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
คําสังอนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต)
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาทีท้องถินกําหนด

1 วนั - (1. ระยะเวลาให้บริการ
สว่นงาน/หนว่ยงานที
รับผิดชอบให้ระบไุป
ตามบริบทของท้องถิน
2. กรณีไมชํ่าระตาม
ระยะเวลาทีกําหนด
จะต้องเสียคา่ปรับ
เพิมขึ นอีกร้อยละ20
ของจํานวนเงินทีค้าง
ชําระ)

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั

13. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั นตอน

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)
บตัรประจําตวั
ประชาชน

- 0 1 ฉบบั -

2) สําเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบบั -
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15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ

ที รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)

สําเนาใบอนญุาต
ตามกฎหมายอืนที
เกียวข้อง

- 0 1 ฉบบั ( เอกสารและ
หลกัฐานอืนๆ
ตามทีราชการสว่น
ท้องถินกําหนด)

2)

เอกสารหรือ
หลกัฐานแสดง
สถานทีรับกําจดัสิง
ปฏิกลูทีได้รับ
ใบอนญุาตและมี
การดําเนินกิจการ
ทีถกูต้องตามหลกั
สขุาภิบาลโดยมี
หลกัฐานสญัญา
วา่จ้างระหวา่งผู้ขน
กบัผู้ กําจดัสิง
ปฏิกลู

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอืนๆ
ตามทีราชการสว่น
ท้องถินกําหนด)

3)

แผนการ
ดําเนินงานในการ
เก็บขนสิงปฏิกลูที
แสดงรายละเอียด
ขั นตอนการ
ดําเนินงานความ
พร้อมด้าน
กําลงัคน
งบประมาณวสัดุ
อปุกรณ์และวิธีการ
บริหารจดัการ

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอืนๆ
ตามทีราชการสว่น
ท้องถินกําหนด)
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ที รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

4)

เอกสารแสดงให้
เห็นวา่ผู้ขบัขีและ
ผู้ปฏิบตังิานประจํา
ยานพาหนะผา่น
การฝึกอบรมด้าน
การจดัการสิง
ปฏิกลู (ตาม
หลกัเกณฑ์ที
ท้องถินกําหนด)

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอืนๆ
ตามทีราชการสว่น
ท้องถินกําหนด)

5)

ใบรับรองแพทย์
หรือเอกสารแสดง
การตรวจสขุภาพ
ประจําปีของ
ผู้ปฏิบตังิานในการ
เก็บขนสิงปฏิกลู

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอืนๆ
ตามทีราชการสว่น
ท้องถินกําหนด)

15. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทาํการเก็บและขนสิงปฏิกูลฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี

ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบตุามข้อกําหนดของท้องถิน)

16. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลอโุมงค์

. ทางอินเทอร์เน็ต www.umongcity.go.th

. ทางโทรศพัท์ -983222

. ทางไปรษณีย์  หมูที่  ต.อโุมงค์ อ.เมือง จ.ลําพนู

. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์

. ตู้ รับฟังความคิดเห็น ตั งอยู ่ณ สํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์

หมายเหตุ-
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2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300)

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิน)

18. หมายเหตุ
-


