
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรบัทําการเก็บ และขนสิ!งปฏกิลู 
หนว่ยงานที!ใหบ้รกิาร : เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชยับาดาล จังหวดัลพบรุ ีกระทรวงสาธารณสขุ  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื!อนไข (ถา้ม)ี ในการยื!นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 
 
ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเก็บและขนสิ-งปฏกิลูโดยทําเป็นธุรกจิหรอืไดร้ับประโยชนต์อบแทนดว้ยการ
คดิคา่บรกิารตอ้งยื-นขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิ-นหรอืพนักงานเจา้หนา้ที-ที-รับผดิชอบโดยยื-นคําขอตามแบบฟอรม์ที-
กฎหมายกําหนดพรอ้มทั 7งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ-นณกลุม่/กอง/ฝ่ายที-รับผดิชอบ (ระบ)ุ 
 
 2. เงื-อนไขในการยื-นคําขอ (ตามที-ระบไุวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถิ-น) 
 
 (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยื-นเอกสารที-ถกูตอ้งและครบถว้น 
 
(2) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นยานพาหนะขนสิ-งปฏกิลูดา้นผูข้บัขี-และผูป้ฏบิัตงิานประจํายานพาหนะ
ดา้นสขุลกัษณะวธิกีารเก็บขนสิ-งปฏกิลูถกูตอ้งตามหลักเกณฑแ์ละมวีธิกีารควบคมุกํากับการขนสง่เพื-อป้องกนัการลกัลอบทิ7งสิ-ง
ปฏกิลูใหถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ-น) 
 
 (3) .............. 
 
หมายเหต:ุ ขั 7นตอนการดาํเนนิงานตามคูม่อืจะเริ-มนับระยะเวลาตั 7งแตเ่จา้หนา้ที-ไดร้ับเอกสารครบถว้นตามที-ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
กองสาธารณสขุและสิ-งแวดลอ้ม  สาํนักงานเทศบาลตําบลลาํ
นารายณ์ อาํเภอชัยบาดาล จังหวดัลพบรุ ี15130 โทร. 0-3646-
1785-9 โทรสาร.  0 - 3663 - 0655/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที-ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที-ยง) 

 

ข ั2นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที!รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 30 วนั 
 

ลําดบั ข ั2นตอน ระยะเวลา สว่นที!รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยื-นคาํขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการรับทํา
การเก็บและขนสิ-งปฏกิลูพรอ้มหลักฐานที-ทอ้งถิ-นกําหนด 
 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที-ตรวจสอบความถกูตอ้งของคําขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทันท ี
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ที-แจง้ตอ่ผูย้ื-นคําขอใหแ้กไ้ข/
เพิ-มเตมิเพื-อดําเนนิการหากไม่สามารถดําเนนิการไดใ้นขณะนั7น
ใหจ้ดัทําบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยื-นเพิ-มเตมิภายในระยะเวลาที-กําหนดโดยใหเ้จา้หนา้ที-และผูย้ื-น
คําขอลงนามไวใ้นบนัทกึนั7นดว้ย 

1 ชั-วโมง เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 



ลําดบั ข ั2นตอน ระยะเวลา สว่นที!รบัผดิชอบ 

 
 
(หมายเหต:ุ (หากผูข้อใบอนุญาตไมแ่กไ้ขคําขอหรอืไม่สง่
เอกสารเพิ-มเตมิใหค้รบถว้นตามที-กําหนดในแบบบนัทกึความ
บกพรอ่งใหเ้จา้หนา้ที-สง่คนืคําขอและเอกสารพรอ้มแจง้เป็น
หนังสอืถงึเหตแุหง่การคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
(อทุธรณ์ตามพ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 
2539)))  

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที-ตรวจดา้นสขุลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะนําใหป้รับปรงุ
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
 
(หมายเหต:ุ (กฎหมายกําหนดภายใน 
30 วนันับแตว่นัที-เอกสารถกูตอ้งและครบถว้น 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบับที- 2)  
พ.ศ. 2557) 
))  

20 วนั เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

4) - 
การแจง้คําสั-งออกใบอนุญาต/คําสั-งไม่อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพื-อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที-ทอ้งถิ-นกําหนดหากพน้กําหนดถอื
วา่ไมป่ระสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั
สมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจง้คําสั-งไมอ่อกใบอนุญาตใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการ
เก็บและขนสิ-งปฏกิลูแกผู่ข้ออนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการ
อทุธรณ์ 
 
 
(หมายเหต:ุ (ในกรณีที-เจา้พนักงานทอ้งถิ-นไมอ่าจออก
ใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคีําสั-งไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับ
แตว่นัที-เอกสารถกูตอ้งและครบถว้นใหแ้จง้การขยายเวลาใหผู้ ้
ขออนุญาตทราบทุก 7 วนั))  

8 วนั เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

5) - 
ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมคีําสั-งอนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาชาํระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลา
ที-ทอ้งถิ-นกําหนด 
 
 
(หมายเหต:ุ (กรณีไมชํ่าระตามระยะเวลาที-กําหนดจะตอ้งเสยี
คา่ปรับเพิ-มขึ7นอกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิที-คา้งชาํระ)))  

1 วนั เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื!อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ!มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

- 



ลําดบั ชื!อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ!มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื!นที!เกี!ยวขอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงสถานที!รบักําจดัส ิ!งปฏกิูลท ี!ไดร้บั
ใบอนุญาตและมกีารดําเนนิกจิการที!ถกูตอ้งตามหลกัสขุาภบิาล
โดยมหีลกัฐานสญัญาวา่จา้งระหวา่งผูข้นกบัผูกํ้าจดัส ิ!งปฏกิลู 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

แผนการดําเนนิงานในการเก็บขนส ิ!งปฏกิูลที!แสดงรายละเอยีด
ข ั2นตอนการดําเนนิงานความพรอ้มดา้นกําลงัคนงบประมาณวสัดุ
อปุกรณ์และวธิกีารบรหิารจดัการ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

เอกสารแสดงใหเ้ห็นวา่ผูข้บัขี!และผูป้ฏบิตังิานประจาํยานพาหนะ
ผา่นการฝึกอบรมดา้นการจดัการสิ!งปฏกิลู (ตามหลกัเกณฑท์ี!
ทอ้งถ ิ!นกําหนด) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

ใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสารแสดงการตรวจสขุภาพประจําปีของ
ผูป้ฏบิตังิานในการเก็บขนสิ!งปฏกิูล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตรบัทําการเก็บและขนสิ!งปฏกิูลฉบบั
ละไมเ่กนิ 5,000 บาทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ -)  

 -   
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กองสาธารณสขุและสิ-งแวดลอ้ม  สาํนักงานเทศบาลตําบลลาํนารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบรุ ี15130 

โทร. 0-3646-1785-9 โทรสาร.  0 - 3663 - 0655 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที- 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที- 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยร์ับเรื-องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั 7น 2 ถนนแจง้วฒันะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรื-องรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื!อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชื!อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเกบ็ และขนสิ-งปฏกิลู  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามยั 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที-ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ-น (กระบวนงานบรกิารที-เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที!ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที!เกี!ยวขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และที-แกไ้ขเพิ-มเตมิ พ.ศ. 2550  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั-วไป 

พื2นที!ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ-น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที!กําหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
ระยะเวลาที!กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี-ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที-มากที-สดุ 0 

 จํานวนคําขอที-นอ้ยที-สดุ 0 
 

ชื!ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเกบ็ และขนสิ-งปฏกิลู  สาํนักงานเทศบาลตาํบลลํา
นารายณ์  19/07/2558 22:11 
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