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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการเก็บและขนสิงปฏกูิล 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลบางปลาม้าอําเภอบางปลาม้าจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ชือกระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเกบ็และขนสิงปฏิกลู 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นตําบลบางปลาม้าอําเภอบางปลาม้าจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิน (กระบวนงานบริการที

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติมพ.ศ. 2550 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0  

10. ชืออ้างองิของคู่มือประชาชน การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิงปฏิกลูอบต.บาง

ปลาม้าสําเนาคูมื่อประชาชน 21/07/2015 21:40  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที ให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลามา้อําเภอบางปลามา้จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

10/2 ม. 5 ต.บางปลามา้อ.บางปลามา้จ.สพุรรณบรีุ 72150 

โทรศพัท์ 035-457205 โทรสาร 035-457205 ต่อ 120 

www.bangplama.go.th/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 

 

ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิงปฏิกลูโดยทําเป็นธรุกิจหรือได้รับประโยชน์

ตอบแทนด้วยการคิดคา่บริการจะต้องยืนขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถินหรือเจ้าหน้าทีทีรับผิดชอบภายใน..

ระบ.ุ.... วนัก่อนใบอนญุาตสินอาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปีนบัแตว่นัทีออกใบอนญุาต) เมือได้ยืนคําขอพร้อมกบัเสีย

คา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถินจะมีคําสงัไมต่อ่อายใุบอนญุาตและหากผู้ขอตอ่

อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มายืนคําขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสินสดุแล้วต้องดําเนินการขออนญุาตใหมเ่สมือน

เป็นผู้ขออนญุาตรายใหม ่

 

ทงันีหากมายืนขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้วแตไ่มชํ่าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาทีกําหนดจะต้องเสียคา่ปรับ

เพิมขนึอีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินทีค้างชําระและกรณีทีผู้ประกอบการค้างชําระคา่ธรรมเนียมตดิตอ่กนัเกินกวา่ 2 ครัง

เจ้าพนกังานท้องถินมีอํานาจสงัให้ผู้นนัหยดุดําเนินการไว้ได้จนกวา่จะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบจํานวน 

 

 2. เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบไุว้ในข้อกําหนดของท้องถิน) 

 

   (1) ผู้ประกอบการต้องยืนเอกสารทีถกูต้องและครบถ้วน 

 

 (2) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัิของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนสิงปฏิกลูด้านผู้ขบัขีและผู้ปฏิบตัิงานประจํา

ยานพาหนะด้านสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนสิงปฏิกลูถกูต้องตามหลกัเกณฑ์และมีวิธีการควบคมุกํากบัการขนสง่เพือ

ป้องกนัการลกัลอบทิงสิงปฏิกลูให้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดท้องถิน) 

 

   (3) ......ระบเุพิมเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบทีราชการสว่น

ท้องถินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิน.... 

 

หมายเหต:ุ ขนัตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริมนบัระยะเวลาตงัแตเ่จ้าหน้าทีได้รับเอกสารครบถ้วนตามทีระบไุว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผดิชอบ 
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ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยืนคําขอ

ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ

กิจการรับทําการเก็บและขน

สิงปฏิกลูพร้อมหลกัฐานที

ท้องถินกําหนด 
 

15 นาที องค์การบริหาร

สว่นตําบลบาง

ปลาม้าอําเภอ

บางปลาม้า

จงัหวดั

สพุรรณบรีุ 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าทีตรวจสอบความ

ถกูต้องของคําขอและความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วนเจา

หน้าทีแจ้งตอ่ผู้ ยืนคําขอให้

แก้ไข/เพิมเติมเพือ

ดําเนินการหากไมส่ามารถ

ดําเนินการได้ในขณะนนัให้

จดัทําบนัทึกความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลกัฐานยืนเพิมเติมภายใน

ระยะเวลาทีกําหนดโดยให้

เจ้าหน้าทีและผู้ยืนคําขอลง

นามไว้ในบนัทึกนนัด้วย 

 
 

1 ชวัโมง องค์การบริหาร

สว่นตําบลบาง

ปลาม้าอําเภอ

บางปลาม้า

จงัหวดั

สพุรรณบรีุ 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าทีตรวจด้าน

สขุลกัษณะ 

กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์

ด้านสขุลกัษณะเสนอ

พิจารณาออกใบอนญุาต 

20 วนั องค์การบริหาร

สว่นตําบลบาง

ปลาม้าอําเภอ

บางปลาม้า

จงัหวดั

- 
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ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

กรณีไมถ่กูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ

แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสขุลกัษณะ 

 
 

สพุรรณบรีุ 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสงัออก

ใบอนญุาต/คําสงัไม่

อนญุาตให้ตอ่อายุ

ใบอนญุาต 

    4.1 กรณีอนญุาต 

มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต

แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพือ

มารับใบอนญุาตภายใน

ระยะเวลาทีท้องถินกําหนด

หากพ้นกําหนดถือวา่ไม่

ประสงค์จะรับใบอนญุาต

เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้

ตวัอนัสมควร 

   4.2 กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่

อายใุบอนญุาต 

แจ้งคําสงัไมอ่นญุาตให้ตอ่

อายใุบอนญุาตประกอบ

กิจการรับทําการเก็บและขน

สิงปฏิกลูแก่ผู้ขอตอ่อายุ

ใบอนญุาตทราบพร้อมแจ้ง

สิทธิในการอทุธรณ์ 

 
 

8 วนั องค์การบริหาร

สว่นตําบลบาง

ปลาม้าอําเภอ

บางปลาม้า

จงัหวดั

สพุรรณบรีุ 

- 
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ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี

คําสงัอนญุาตตอ่อายุ

ใบอนญุาต) 

แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ

คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ

ระยะเวลาทีท้องถินกําหนด 

 
 

1 วนั องค์การบริหาร

สว่นตําบลบาง

ปลาม้าอําเภอ

บางปลาม้า

จงัหวดั

สพุรรณบรีุ 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพมิเติม 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนา

ใบอนญุาตตาม

กฎหมายอืนที

เกียวข้อง 

- 0 1 ฉบบั (    เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ

ตามทีราชการสว่น

ท้องถินกําหนด) 



6/8 
 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 

เอกสารหรือ

หลกัฐานแสดง

สถานทีรับกําจดั

สิงปฏิกลูทีได้รับ

ใบอนญุาตและมี

การดําเนิน

กิจการทีถกูต้อง

ตามหลกั

สขุาภิบาลโดยมี

หลกัฐานสญัญา

วา่จ้างระหวา่งผู้

ขนกบัผู้ กําจดัสิง

ปฏิกลู 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ

ตามทีราชการสว่น

ท้องถินกําหนด) 

3) 

แผนการ

ดําเนินงานใน

การเก็บขนสิง

ปฏิกลูทีแสดง

รายละเอียด

ขนัตอนการ

ดําเนินงานความ

พร้อมด้าน

กําลงัคน

งบประมาณวสัดุ

อปุกรณ์และ

วิธีการบริหาร

จดัการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ

ตามทีราชการสว่น

ท้องถินกําหนด) 

4) 

เอกสารแสดงให้

เห็นวา่ผู้ขบัขีและ

ผู้ปฏิบตัิงาน

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ

ตามทีราชการสว่น
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประจํา

ยานพาหนะผา่น

การฝึกอบรมด้าน

การจดัการสิง

ปฏิกลู (ตาม

หลกัเกณฑ์ที

ท้องถินกําหนด) 

ท้องถินกําหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย์

หรือเอกสาร

แสดงการตรวจ

สขุภาพประจําปี

ของผู้ปฏิบตัิงาน

ในการเก็บขนสิง

ปฏิกลู 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ

ตามทีราชการสว่น

ท้องถินกําหนด) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทาํการเกบ็และขนสิงปฏกูิลฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ (ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิน) 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารสว่นตําบลบางปลาม้าอ.บางปลาม้าจ.สพุรรณบรีุ  10/2 ม. 5 ต.บางปลา

ม้าอ.บางปลาม้าจ.สพุรรณบรีุ 72150 โทรศพัท์  035-457205 โทรสาร 035-457205 ตอ่ 120 

www.bangplama.go.th 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน) 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทีพมิพ์ 02/09/2558 

สถานะ หวัหน้าหน่วยงานไมอ่นมุตัิ 

(Reviewer rejected) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลบางปลา

ม้าอําเภอบางปลาม้าจงัหวดั

สพุรรณบรีุสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


