
คูมือสำหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 

หนวยงานที่รับผิดชอบ   :   เทศบาลเมืองปากชอง  

กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน  :  การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน  :  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองปากชอง  

                   โทรศัพท  0-4431-2037-8  โทรสาร 0-4431-2040 

3. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น  

           (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ  :  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

 1)  พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ  :  บริการทั่วไป  

7. พื้นท่ีใหบริการ  :  เขตเทศบาลเมืองปากชอง  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา   พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 30  วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

  จำนวนคำขอที่มากที่สุด  0  

  จำนวนคำขอที่นอยที่สุด  0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สำเนาคูมือประชาชน] การขอตออายใุบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ 

และขนสิ่งปฏิกูล 19/05/2558 14:20  

11. ชองทางการใหบริการ  

 สถานท่ีใหบริการ   :      ติดตอดวยตนเอง ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองปากชอง  

    โทรศพัท  0-4431-2037-8  โทรสาร 0-4431-2040 

 ระยะเวลาเปดใหบริการ   :   วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)  

             ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

        1. หลักเกณฑวิธีการ 

            ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล โดยทำเปนธุรกิจหรือไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  จะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น      หรือเจาหนาที่ที่

รับผิดชอบภายใน 30 วันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อไดยื่นคำขอ

พรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะมีคำสั่งไมตออายุใบอนุญาต
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และหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคำขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลวตองดำเนินการขอ

อนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 

        ทั้งนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชำระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กำหนดจะตองเสีย

คาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 20 ของจำนวนเงินที่คางชำระและกรณีที่ผูประกอบการคางชำระคาธรรมเนียมติดตอกันเกิน

กวา 2 ครั้งเจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจสั่งใหผูนั้นหยุดดำเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบ

จำนวน 

        2. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ 

     (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 

   (2) หลักเกณฑดานคณุสมบัติของผูประกอบกิจการ ดานยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล  ดานผูขับขี่และผูปฏิบัติงาน

ประจำยานพาหนะ ดานสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกตองตามหลักเกณฑ และมีวิธีการควบคุมกำกับการขนสง

เพ่ือปองกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลใหถูกตองตามหลักเกณฑตามเทศบัญญัติของเทศบาล 

หมายเหต ุ: ขั้นตอนการดำเนินงานตามคูมือ จะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน

คูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ที ่
ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอตออายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ

การเก็บและขนสิ่งปฏิกูลพรอม

หลักฐานที่ทองถ่ินกำหนด 

15 นาที กอง 

สาธารณสุขฯ 

 

2) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง

ของคำขอและความครบถวนของ

เอกสารหลักฐานทันที 

กรณีไมถูกตอง/ครบถวนเจาหนาที่

แจงตอผูยื่นคำขอใหแกไข/เพิ่มเติม

เพ่ือดำเนินการหากไมสามารถ

ดำเนินการไดในขณะนั้นใหจัดทำ

บันทึกความบกพรองและรายการ

เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติม

ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยให

เจาหนาที่และผูยื่นคำขอลงนามไว

ในบันทึกนั้นดวย 

1 ชั่วโมง กอง 

สาธารณสุขฯ 

หากผูขอตออายุใบอนุญาต

ไมแกไขคำขอหรือไมสง

เอกสารเพ่ิมเติมให

ครบถวนตามที่กำหนดใน

แบบบันทึกความบกพรอง

ใหเจาหนาที่สงคนืคำขอ

และเอกสารพรอมแจงเปน

หนังสือถึงเหตุแหงการคืน

ดวยและแจงสิทธิในการ

อุทธรณ (อุทธรณตาม

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองพ.ศ. 2539)) 
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ที ่
ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การพิจารณา 

 

เจาหนาที่ตรวจดานสุขลักษณะ 

กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะแนะนำใหปรับปรุงแกไข

ดานสุขลักษณะ 

 

20 วัน กอง 

สาธารณสุขฯ 

กฎหมายกำหนดภายใน 

30 วันนับแตวันที่เอกสาร

ถูกตองและครบถวน (ตาม

พ.ร.บ. การสาธารณสุข

พ.ศ. 2535 มาตรา 56 

และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2557)) 

4) 

- 

 

การแจงคำสั่งออกใบอนุญาต/คำสั่ง

ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

    4.1 กรณีอนุญาต  มีหนังสือแจง

การอนุญาตแกผูขออนุญาตทราบ

เพ่ือมารับใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาที่ทองถิ่นกำหนดหากพน

กำหนดถือวาไมประสงคจะรับ

ใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุหรือขอ

แกตัวอันสมควร 

   4.2 กรณีไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต  แจงคำสั่งไมอนุญาตให

ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

รับทำการเก็บและขนสิ่งปฏกูิลแกผู

ขอตออายุใบอนุญาตทราบพรอม

แจงสิทธิในการอุทธรณ 

8 วัน กอง 

สาธารณสุขฯ 

ในกรณทีี่เจาพนักงาน

ทองถิ่นไมอาจออก

ใบอนุญาตหรือยังไมอาจมี

คำสั่งไมอนุญาตไดภายใน 

30 วันนับแตวันที่เอกสาร

ถูกตองและครบถวนใหแจง

การขยายเวลาใหผูขอ

อนุญาตทราบทุก 7 วัน

จนกวาจะพิจารณาแลว

เสร็จพรอมสำเนาแจง

สำนักก.พ.ร. ทราบ) 

5) 

- 

 

ชำระคาธรรมเนียม (กรณมีีคำสั่ง

อนุญาตตออายุใบอนุญาต) 

แจงใหผูขออนุญาตมาชำระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ทองถิ่นกำหนด 

1 วัน กอง 

สาธารณสุขฯ 

กรณีไมชำระตามระยะ 

เวลาที่กำหนดจะตองเสีย

คาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 

20 ของจำนวนเงนิท่ีคาง

ชำระ) 
 

ระยะเวลาดำเนินการรวม   30  วัน 
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14. งานบริการนี้ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

 ยังไมผานการดำเนินการลดขั้นตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จำนวน 
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน 
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจำตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ - 

2) สำเนาทะเบียนบาน - 0 1 ฉบับ - 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จำนวน 
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน 
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ  
 เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่

เก่ียวของ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ 

ตามทีเ่ทศบาล

กำหนด) 

2) 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ี

รับกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ไดรับใบอนุญาต

และมีการดำเนินกิจการที่ถูกตองตาม

หลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญา

วาจางระหวางผูขนกับผูกำจัดสิ่ง

ปฏิกูล 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ 

ตามทีเ่ทศบาล

กำหนด) 

3) 

แผนการดำเนินงานในการเก็บขนสิ่ง

ปฏิกูลท่ีแสดงรายละเอียดข้ันตอน

การดำเนินงานความพรอมดาน

กำลังคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ

และวิธีการบริหารจัดการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ 

ตามทีเ่ทศบาล

กำหนด) 

4) 

เอกสารแสดงใหเห็นวาผูขับขี่และ

ผูปฏิบัติงานประจำยาน 

พาหนะผานการฝกอบรมดานการ

จัดการสิ่งปฏิกูล (ตามหลักเกณฑที่

ทองถิ่นกำหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ 

ตามทีเ่ทศบาล

กำหนด) 
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ที ่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จำนวน 
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน 
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ  
 เอกสาร  

หมายเหตุ 

5) 

ใบรับรองแพทยหรือเอกสารแสดง

การตรวจสุขภาพประจำปของ

ผูปฏิบัติงานในการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ 

ตามทีเ่ทศบาล

กำหนด) 

 

16. คาธรรมเนียม 

อัตราคาธรรมเนียมตออายใุบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามเทศบัญญัตเิทศบาลเมืองปากชอง 

เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2547  ฉบับละ 3,000 บาทตอป 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน ศูนยรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลเมืองปากชอง (ศูนยดำรงธรรมเทศบาลเมืองปาก

ชอง) หรือตามชองทางการใหบริการ เชน  สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง  โทรศัพท 0 4431 2037 8  หรือที่

เว็บไซต http://www.pakchongcity.go.th    

2) ชองทางการรองเรียน    ศูนยบริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111  

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

 1)  แบบคำขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

    (เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามเทศบัญญัติของเทศบาล) 

 

 


