
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรบัท าการเก็บและขนสิง่ปฏกิูล 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสขุ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 

 

ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บและขนสิง่ปฏกิลูโดยท าเป็นธุรกจิหรอืไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการ

คดิคา่บรกิารตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบโดยยืน่ค าขอตามแบบฟอรม์ที่

กฎหมายก าหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ณกลุม่/กอง/ฝ่ายทีรั่บผดิชอบ (ระบ)ุ 

 

  2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

  (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้น 

 

 (2) หลักเกณฑด์า้นคณุสมบัตขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นยานพาหนะขนสิง่ปฏกิลูดา้นผูข้ับขีแ่ละผูป้ฏบัิตงิานประจ ายานพาหนะ

ดา้นสขุลักษณะวธิกีารเก็บขนสิง่ปฏกิลูถูกตอ้งตามหลักเกณฑแ์ละมวีธิกีารควบคมุก ากับการขนสง่เพือ่ป้องกันการลักลอบทิง้ส ิง่

ปฏกิลูใหถู้กตอ้งตามหลักเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

  (3) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่

ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแตวั่นพจิารณาแลว้เสร็จ 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนม/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :30 วัน 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการรับท า

การเก็บและขนสิง่ปฏกิลูพรอ้มหลักฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของค าขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลักฐานทันท ี
กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/
เพิม่เตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้
ใหจั้ดท าบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่
ค าขอลงนามไวใ้นบันทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจดา้นสขุลักษณะ 
กรณีถูกตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถู่กตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะแนะน าใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

4) - 
การแจง้ค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไมอ่นุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอื
วา่ไมป่ระสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอัน
สมควร 
    2. กรณีไมอ่นุญาต 
แจง้ค าสั่งไมอ่อกใบอนุญาตใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการ
เก็บและขนสิง่ปฏกิลูแกผู่ข้ออนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการ
อทุธรณ ์
(หมายเหต:ุ -) 

8 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

5) - 
ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมคี าสั่งอนุญาต) 

แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

4) 
 

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงสถานทีร่บัก าจดัส ิง่ปฏกิูลทีไ่ดร้บั
ใบอนุญาตและมกีารด าเนนิกจิการทีถู่กตอ้งตามหลกัสขุาภบิาล
โดยมหีลกัฐานสญัญาวา่จา้งระหวา่งผูข้นกบัผูก้ าจดัส ิง่ปฏกิูล 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

5) 
 

แผนการด าเนนิงานในการเก็บขนสิง่ปฏกิูลทีแ่สดงรายละเอยีด
ข ัน้ตอนการด าเนนิงานความพรอ้มดา้นก าลงัคนงบประมาณวสัดุ
อุปกรณแ์ละวธิกีารบรหิารจดัการ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

6) 
 

เอกสารแสดงใหเ้ห็นวา่ผูข้บัขีแ่ละผูป้ฏบิตังิานประจ ายานพาหนะ
ผา่นการฝึกอบรมดา้นการจดัการส ิง่ปฏกิูล (ตามหลกัเกณฑท์ี่
ทอ้งถิน่ก าหนด) 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

7) 
 

ใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสารแสดงการตรวจสขุภาพประจ าปีของ
ผูป้ฏบิตังิานในการเก็บขนสิง่ปฏกิูล 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตรบัท าการเก็บและขนสิง่ปฏกิูลฉบบั
ละไมเ่กนิ 5,000 บาทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ ((ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่))) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนม 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

 

หมายเหต ุ

การแจง้ผลการพจิารณา 
 
19.1ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสั่งไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วันนับแตวั่นทีเ่อกสาร
ถูกตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 วันและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่
วันทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 
19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ ืน่ค าขอทราบ
ถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 วันจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บและขนสิง่ปฏกิลู 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

ขอ้มลูส าหรบัเจา้หนา้ที ่



กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บและขนสิง่ปฏกิลูเทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนา

แกจังหวัดนครพนมส าเนาคูม่อืประชาชน 28/08/2015 15:38 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มูลคูม่อืส าหรับประชาชน  

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 


