
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอตอ่อำยใุบอนญุำตประกอบกจิกำรรบัท ำกำรเก็บ และขนสิง่ปฏกิลู 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา อ าเภอแมแ่ตง จังหวดัเชยีงใหม ่กระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลกัเกณฑ ์วธิกีาร 

 

 ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บ และขนสิง่ปฏกิลู โดยท าเป็นธรุกจิหรอืไดรั้บประโยชนต์อบแทน

ดว้ยการคดิคา่บรกิาร จะตอ้งยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ ภายใน..ระบ.ุ.... วนั กอ่น

ใบอนุญาตสิน้อาย ุ(ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปี นับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต) เมือ่ไดย้ืน่ค าขอพรอ้มกบัเสยีคา่ธรรมเนยีมแลว้ใหป้ระกอบ

กจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคี าสัง่ไมต่อ่อายใุบอนุญาต และหากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไม่ไดม้ายืน่ค าขอตอ่

อายใุบอนุญาตกอ่นวนัใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ ตอ้งด าเนนิการขออนุญาตใหมเ่สมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม่ 

 

 ทัง้นีห้ากมายืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตแลว้ แตไ่ม่ช าระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลาทีก่ าหนด จะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่ขึน้อกี

รอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระ และกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งช าระคา่ธรรมเนยีมตดิตอ่กันเกนิกวา่ 2 ครัง้ เจา้พนักงาน

ทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้นั้น้หยดุด าเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ปรับจนครบจ านวน 

 

 2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 

 

 (2) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบกจิการ ดา้นยานพาหนะขนสิง่ปฏกิลู ดา้นผูข้บัขีแ่ละผูป้ฏบิัตงิานประจ ายานพาหนะ 

ดา้นสขุลกัษณะวธิกีารเก็บขนสิง่ปฏกิลูถูกตอ้งตามหลักเกณฑ ์และมวีธิกีารควบคมุก ากับการขนสง่เพือ่ป้องกนัการลกัลอบทิง้สิง่

ปฏกิลูใหถ้กูตอ้งตามหลักเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดทอ้งถิน่) 

 

   (3) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่

ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 

 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักงานเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 
เลขที ่9 หมูท่ี ่10  ต.อนิทขลิ อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม ่  
รหัสไปรษณีย ์50150 

โทรศพัท ์053-857360 โทรสาร 053-857017 

www.muangkaen.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที่
รับผดิชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีท่อ้งถิน่เปิดใหบ้รกิาร))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับ

ท าการเก็บ และขนสิง่ปฏกิลู พรอ้มหลกัฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

15 นาท ี - 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร สว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่))  

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของค าขอ และความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทนัท ี

    กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้น เจาหนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอให ้

แกไ้ข/เพิม่เตมิเพือ่ด าเนนิการ หากไม่สามารถด าเนนิการไดใ้น
ขณะนัน้ ใหจ้ัดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอื

หลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด โดยใหเ้จา้หนา้ที่
และผูย้ืน่ค าขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 

 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร สว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 

2. หากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมแ่กไ้ขค าขอหรอืไม่สง่เอกสาร
เพิม่เตมิใหค้รบถว้น ตามทีก่ าหนดในแบบบนัทกึความบกพร่อง
ใหเ้จา้หนา้ทีส่ง่คนืค าขอและเอกสาร พรอ้มแจง้เป็นหนังสอืถงึ
เหตแุหง่การคนืดว้ย และแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ (อทุธรณ์ตาม 
พ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)))  

1 ชัว่โมง - 

 

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีต่รวจดา้นสขุลกัษณะ 

    กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ เสนอพจิารณา

ออกใบอนุญาต 
     กรณีไมถู่กตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะ แนะน าให ้

ปรับปรุงแกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร สว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 

2. กฎหมายก าหนดภายใน  
30 วนั นับแตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้น (ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสขุ พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วธิปีฏบิตั ิ
ราชการทางปกครอง (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2557) 

))  

20 วนั - 
 

4) - 
การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายุ

ใบอนุญาต 

    4.1 กรณีอนุญาต 
        มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนด หากพน้ก าหนดถอื
วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาต เวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั

สมควร 
   4.2 กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาต 

        แจง้ค าสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการ

รับท าการเก็บ และขนสิง่ปฏกิลู แกผู่ข้อตอ่อายใุบอนุญาตทราบ 
พรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 

 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร สว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 

2. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่     ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอื
ยังไมอ่าจมคี าสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายใน 30 วนั นับแตว่นัทีเ่อกสาร
ถกูตอ้งและครบถว้น ใหแ้จง้การขยายเวลาใหผู้ข้ออนุญาตทราบ

8 วนั - 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ทกุ 7 วนั จนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จ พรอ้มส าเนาแจง้ส านัก 
ก.พ.ร. ทราบ))  

5) - 

ช าระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคี าสัง่อนุญาตตอ่อายใุบอนุญาต) 
    แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและ

ระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนด  

 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร สว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. กรณีไมช่ าระตามระยะเวลาทีก่ าหนด จะตอ้งเสยีคา่ปรับ
เพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระ))  

1 วนั - 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(    เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่
ก าหนด) 

- 

4) 

 

เอกสำรหรอืหลกัฐำนแสดงสถำนทีร่บัก ำจดัสิง่ปฏกิลูทีไ่ดร้บั

ใบอนุญำตและมกีำรด ำเนนิกจิกำรทีถู่กตอ้งตำมหลกัสขุำภบิำล 
โดยมหีลกัฐำนสญัญำวำ่จำ้งระหวำ่งผูข้นกบัผูก้ ำจดัส ิง่ปฏกิลู 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่

ก าหนด) 

- 

5) 

 

แผนกำรด ำเนนิงำนในกำรเก็บขนสิง่ปฏกิลูทีแ่สดงรำยละเอยีด

ข ัน้ตอนกำรด ำเนนิงำน ควำมพรอ้มดำ้นก ำลงัคน งบประมำณ วสัดุ

อุปกรณ ์และวธิกีำรบรหิำรจดักำร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่

ก าหนด) 

- 

6) 
 

เอกสำรแสดงใหเ้ห็นวำ่ผูข้บัขีแ่ละผูป้ฏบิตังิำนประจ ำยำนพำหนะ
ผำ่นกำรฝึกอบรมดำ้นกำรจดักำร     ส ิง่ปฏกิูล (ตำมหลกัเกณฑท์ี่

ทอ้งถิน่ก ำหนด) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่
ก าหนด) 

- 

7) 

 

ใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสำรแสดงกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีของ

ผูป้ฏบิตังิำนในกำรเก็บขนสิง่ปฏกิลู 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่

ก าหนด) 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัรำค่ำธรรมเนยีมต่ออำยุใบอนุญำตรบัท ำกำรเก็บ และขนสิง่

ปฏกิลู ฉบบัละไมเ่กนิ 5,000 บำทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) แจง้ผ่านศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีน ส านักงานเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา เลขที ่9 หมูท่ี ่10  ต.อนิทขลิ อ.แมแ่ตง จ.
เชยีงใหม ่  รหัสไปรษณีย ์50150 โทรศพัท ์053-857360 โทรสาร 053-857017 www.muangkaen.go.th 

(หมายเหต:ุ (ระบสุว่นงาน หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ชอ่งทางการรอ้งเรยีน))  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่))  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บ และขนสิง่ปฏกิลู  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บ และขนสิง่ปฏกิลู เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


