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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บและขนส่ิงปฏิกูล 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสมทุรสงครามอ าเภอเมืองสมทุรสงครามจงัหวดัสมทุรสงคราม 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกลู 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:เทศบาลเมืองสมทุรสงครามอ าเภอเมืองสมทุรสงครามจงัหวดัสมทุรสงคราม 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี
เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกลูเทศบาล
เมืองสมทุรสงครามนภวรรณส าเนาคูมื่อประชาชน 27/08/2015 14:57  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการเทศบาลเมืองสมทุรสงครามกองสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อม  541/1 ถ.สมทุรสงคราม-บาง

แพต.แม่กลองอ.เมืองฯจ.สมทุรสงครามโทรศพัท์/โทรสาร 034 711703,720803 ต่อ 
152,153//http:www.smsk-city.go.th/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
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1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 
 
ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกลูโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคดิคา่บริการจะต้องย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน..
ระบ.ุ.... วนัก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปีนบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต) เม่ือได้ย่ืนค าขอพร้อมกบัเสีย
คา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะมีค าสัง่ไมต่อ่อายใุบอนญุาตและหากผู้ขอตอ่
อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มาย่ืนค าขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิน้สดุแล้วต้องด าเนินการขออนญุาตใหมเ่สมือน
เป็นผู้ขออนญุาตรายใหม่ 
 
ทัง้นีห้ากมาย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้วแตไ่มช่ าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาท่ีก าหนดจะต้องเสียคา่ปรับ
เพิ่มขึน้อีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระและกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างช าระคา่ธรรมเนียมติดตอ่กนัเกินกว่า 2 ครัง้
เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบจ านวน 
 
 2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 
   (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 
 
 (2) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัขิองผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกลูด้านผู้ขบัข่ีและผู้ปฏิบตังิานประจ า
ยานพาหนะด้านสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกลูถกูต้องตามหลกัเกณฑ์และมีวิธีการควบคมุก ากบัการขนสง่เพ่ือ
ปอ้งกนัการลกัลอบทิง้สิ่งปฏิกลูให้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดท้องถ่ิน) 
 
   (3) ......ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 
 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนค าขอ
ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรับท าการเก็บและขน
สิ่งปฏิกลูพร้อมหลกัฐานท่ี
ท้องถ่ินก าหนด 
 

15 นาที เทศบาลเมือง
สมทุรสงคราม
อ าเภอเมือง
สมทุรสงคราม
จงัหวดั
สมทุรสงคราม 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถกูต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วนเจา
หน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนค าขอให้
แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือ
ด าเนินการหากไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนัน้ให้
จดัท าบนัทกึความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอลง
นามไว้ในบนัทึกนัน้ด้วย 
 
 

1 ชัว่โมง เทศบาลเมือง
สมทุรสงคราม
อ าเภอเมือง
สมทุรสงคราม
จงัหวดั
สมทุรสงคราม 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 

20 วนั เทศบาลเมือง
สมทุรสงคราม
อ าเภอเมือง
สมทุรสงคราม
จงัหวดั

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 
 
 

สมทุรสงคราม 

4) 

- 
 

การแจ้งค าสัง่ออก
ใบอนญุาต/ค าสัง่ไม่
อนญุาตให้ตอ่อายุ
ใบอนญุาต 
    4.1 กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพ่ือ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 
   4.2 กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่
อายใุบอนญุาต 
แจ้งค าสัง่ไมอ่นญุาตให้ตอ่
อายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรับท าการเก็บและขน
สิ่งปฏิกลูแก่ผู้ขอตอ่อายุ
ใบอนญุาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอทุธรณ์ 
 
 

8 วนั เทศบาลเมือง
สมทุรสงคราม
อ าเภอเมือง
สมทุรสงคราม
จงัหวดั
สมทุรสงคราม 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสัง่อนญุาตตอ่อายุ
ใบอนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด 
 
 

1 วนั เทศบาลเมือง
สมทุรสงคราม
อ าเภอเมือง
สมทุรสงคราม
จงัหวดั
สมทุรสงคราม 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ส ำเนำ
ใบอนญุำตตำม
กฎหมำยอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 

- 0 1 ฉบบั (    เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
ท้องถ่ินก ำหนด) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

2) 

เอกสำรหรือ
หลกัฐำนแสดง
สถำนท่ีรับก ำจดั
สิ่งปฏิกลูท่ีได้รับ
ใบอนญุำตและมี
กำรด ำเนิน
กิจกำรท่ีถกูต้อง
ตำมหลกั
สขุำภิบำลโดยมี
หลกัฐำนสญัญำ
วำ่จ้ำงระหวำ่งผู้
ขนกบัผู้ก ำจดัสิ่ง
ปฏิกลู 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
ท้องถ่ินก ำหนด) 

3) 

แผนกำร
ด ำเนินงำนใน
กำรเก็บขนสิ่ง
ปฏิกลูท่ีแสดง
รำยละเอียด
ขัน้ตอนกำร
ด ำเนินงำนควำม
พร้อมด้ำน
ก ำลงัคน
งบประมำณวสัดุ
อปุกรณ์และ
วิธีกำรบริหำร
จดักำร 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
ท้องถ่ินก ำหนด) 

4) 
เอกสำรแสดงให้
เห็นวำ่ผู้ขบัข่ีและ
ผู้ปฏิบตังิำน

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประจ ำ
ยำนพำหนะผำ่น
กำรฝึกอบรมด้ำน
กำรจดักำรสิ่ง
ปฏิกลู (ตำม
หลกัเกณฑ์ท่ี
ท้องถ่ินก ำหนด) 

ท้องถ่ินก ำหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย์
หรือเอกสำร
แสดงกำรตรวจ
สขุภำพประจ ำปี
ของผู้ปฏิบตังิำน
ในกำรเก็บขนสิ่ง
ปฏิกลู 

- 1 0 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
ท้องถ่ินก ำหนด) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บและขนส่ิงปฏิกูลฉบับละไม่เกิน 5,000 บำทต่อปี 

ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
หมำยเหตุ (ระบตุามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนเทศบาลเมืองสมทุรสงครามกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  541/1 ถ.สมทุรสงคราม-

บางแพต.แมก่ลองอ.เมืองฯจ.สมทุรสงครามโทรศพัท์/โทรสาร 034 711703,720803 ตอ่ 
152,153//http:www.smsk-city.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 

 
19. หมำยเหตุ 
การแจ้งผลการพิจารณา 
 
19.1ในกรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินไมอ่าจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีค าสัง่ไมอ่นญุาตได้ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูต้องและครบถ้วนให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครัง้ๆละไมเ่กิน 15 วนัและให้แจ้งตอ่ผู้ ย่ืนค าขอทราบ
ภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
19.2 ในกรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินพิจารณายงัไมแ่ล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ย่ืนค า
ขอทราบถึงเหตแุหง่ความลา่ช้าทกุ 7 วนัจนกวา่จะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจ้งก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 28/08/2558 
สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย นภวรรณ เปล่ียนดวง 
อนุมัตโิดย สมชาย ตนัประเสริฐ 
เผยแพร่โดย นพฒัน์ ธนาภรณ์วิริยะกลุ 

 
 

 
 


