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คูม่ือส ำหรบัประชำชน: กำรขอใบอนุญำตประกอบกจิกำรรบัท ำกำรเก็บและขนสิง่ปฏกิูล 
หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ:องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลกุดกุง อ ำเภอค ำเขือ่นแกว้  
จงัหวดัยโสธร 
กระทรวง:กระทรวงมหำดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:กำรขอใบอนุญำตประกอบกจิกำรรบัท ำกำรเก็บและขนสิง่ปฏกิูล 
2. หน่วยงำนเจำ้ของกระบวนงำน:กรมอนำมยั 
3. ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงำนบรกิำรทีใ่หบ้รกิำรในสว่นภูมภิำคและสว่นทอ้งถิ่

น (กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว)  
4. หมวดหมูข่องงำนบรกิำร:อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รบัรอง  
5. กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กีย่วขอ้ง: 
1) พ.ร.บ. กำรสำธำรณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 

6. ระดบัผลกระทบ: บรกิำรท ั่วไป  
7. พื้นทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่  
8. กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระรำชบญัญตักิำรสำธำรณสุขพ.ศ. 

2535  
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ 30 วนั 

9. ขอ้มูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดือน0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีส่ดุ 0  
10. ชื่ออำ้งองิของคูม่ือประชำชน [ส ำเนำคูม่ือประชำชน] 

กำรขอใบอนุญำตประกอบกจิกำรรบัท ำกำรเก็บและขนสิง่ปฏกิูล  
11. ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร  
1) สถำนทีใ่หบ้รกิำร องคก์กำรบรหิำรสว่นต ำบลกุดกุง  อ ำเภอค ำเขือ่นแกว้ 

จงัหวดัยโสธร โทรศพัท์ 0 4575 6890 /ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงำน 
ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ต ัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
12. หลกัเกณฑ์ วธิีกำร เงือ่นไข(ถำ้มี) ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. หลกัเกณฑ์วธิกีำร 
ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญำตประกอบกจิกำรรบัท ำกำรเก็บและขนสิง่ปฏกิูลโดยท ำเป็นธรุกิ
จหรือไดร้บัประโยชน์ตอบแทนดว้ยกำรคดิคำ่บรกิำรตอ้งยืน่ขออนุญำตตอ่เจำ้พนกังำนท้
องถิน่หรือพนกังำนเจำ้หน้ำทีท่ีร่บัผดิชอบโดยยืน่ค ำขอตำมแบบฟอร์มทีก่ฎหมำยก ำหนด
พรอ้มท ัง้เอกสำรประกอบกำรขออนุญำตตำมขอ้ก ำหนดของทอ้งถิน่ ณ 
งำนจดัเก็บรำยได ้กองคลงั องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลกดุกุง อ ำเภอค ำเขือ่นแกว้ 
จงัหวดัยโสธร 
  2. เงือ่นไขในกำรยืน่ค ำขอ  



2/7 
 

  (1) ผูป้ระกอบกำรตอ้งยืน่เอกสำรทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 
 (2) 
หลกัเกณฑด์ำ้นคุณสมบตัขิองผูป้ระกอบกจิกำรดำ้นยำนพำหนะขนสิง่ปฏกิูลดำ้นผูข้บัขีแ่
ละผูป้ฏบิตังิำนประจ ำยำนพำหนะดำ้นสขุลกัษณะวธิกีำรเก็บขนสิง่ปฏกิูลถกูตอ้งตำมหลกั
เกณฑ์และมีวธิีกำรควบคุมก ำกบักำรขนสง่เพือ่ป้องกนักำรลกัลอบทิง้สิง่ปฏกิูลใหถ้กูตอ้ง
ตำมหลกัเกณฑ์ (ตำมขอ้ก ำหนดของทอ้งถิน่) 
 
หมำยเหต:ุ 
ข ัน้ตอนกำรด ำเนินงำนตำมคูม่ือจะเริม่นบัระยะเวลำต ัง้แตเ่จำ้หน้ำทีไ่ดร้บัเอกสำรครบถว้
นตำมทีร่ะบุไวใ้นคูม่ือประชำชนเรียบรอ้ยแลว้และแจง้ผลกำรพจิำรณำภำยใน 7 
วนันบัแตว่นัพจิำรณำแลว้เสร็จ 
 
 
13. ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ
ใหบ้รกิำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนที่
รบัผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

กำรตรวจสอบเอ
กสำร 
 

ผูข้อรบัใบอนุญำตยื่
นค ำขอรบัใบอนุญำ
ตประกอบกจิกำรรบั
ท ำกำรเก็บและขนสิ่
งปฏกิูลพรอ้มหลกัฐำ
นทีท่อ้งถิน่ก ำหนด 
 

15 นำท ี -  

2) 

กำรตรวจสอบเอ
กสำร 
 

เจำ้หน้ำทีต่รวจสอบ
ควำมถกูตอ้งของค ำ
ขอและควำมครบถว้
นของเอกสำรหลกัฐ
ำนทนัท ี
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบ
ถว้นเจำ้หน้ำทีแ่จง้ต่
อผูย้ืน่ค ำขอใหแ้กไ้
ข/เพิม่เตมิเพือ่ด ำเนิ
นกำรหำกไมส่ำมำร
ถด ำเนินกำรไดใ้นข
ณะนัน้ใหจ้ดัท ำบนัทึ
กควำมบกพรอ่งและ
รำยกำรเอกสำรหรือ

1 ชั่วโมง - หำกผูข้อใบอ
นุญำตไมแ่ก้
ไขค ำขอหรือ
ไมส่ง่เอกสำร
เพิม่เตมิใหค้
รบถว้นตำมที่
ก ำหนดในแ
บบบนัทกึคว
ำมบกพรอ่งใ
หเ้จำ้หน้ำทีส่่
งคืนค ำขอแล
ะเอกสำรพรอ้
มแจง้เป็นหนั
งสือถงึเหตุแ
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ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ
ใหบ้รกิำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนที่
รบัผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

หลกัฐำนยืน่เพิม่เตมิ
ภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนดโดยใหเ้จำ้ห
น้ำทีแ่ละผูย้ืน่ค ำขอล
งนำมไวใ้นบนัทกึนั้
นดว้ย 
 
 

หง่กำรคนืดว้
ยและแจง้สทิ
ธใินกำรอุทธ
รณ์ 
(อุทธรณ์ตำม
พ.ร.บ. 
วธิีปฏบิตัริำช
กำรทำงปกค
รองพ.ศ. 
2539)) 

3) 

กำรพจิำรณำ 
 

เจำ้หน้ำทีต่รวจดำ้น
สุขลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตำมหล ั
กเกณฑด์ำ้นสขุลกัษ
ณะเสนอพจิำรณำอ
อกใบอนุญำต 
กรณีไมถ่กูตอ้งตำม
หลกัเกณฑด์ำ้นสุขล ั
กษณะแนะน ำใหป้ร ั
บปรุงแกไ้ขดำ้นสุขล ั
กษณะ 
 
 

20 วนั -  
กฎหมำยก ำห
นดภำยใน 
30 
วนันบัแตว่นั
ทีเ่อกสำรถูก
ตอ้งและครบ
ถว้น 
(ตำมพ.ร.บ. 
กำรสำธำรณ
สุขพ.ศ. 
2535 
มำตรำ 56 
และพ.ร.บ. 
วธิีปฏบิตัริำช
กำรทำงปกค
รอง (ฉบบัที ่
2) พ.ศ. 
2557 
 

4) 

- 
 

กำรแจง้ค ำส ั่งออกใ
บอนุญำต/ค ำส ั่งไมอ่
นุญำต 
     1. กรณีอนุญำต 
มีหนงัสือแจง้กำรอนุ

8 วนั -  
ในกรณีทีเ่จำ้
พนกังำนทอ้ง
ถิน่ไมอ่ำจออ
กใบอนุญำต
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ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ
ใหบ้รกิำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนที่
รบัผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

ญำตแกผู่ข้ออนุญำต
ทรำบเพือ่มำรบัใบอ
นุญำตภำยในระยะเ
วลำทีท่อ้งถิน่ก ำหนด
หำกพน้ก ำหนดถือว่
ำไมป่ระสงค์จะรบัใ
บอนุญำตเวน้แตจ่ะ
มีเหตหุรือขอ้แกต้วัอ ั
นสมควร 
    2. 
กรณีไมอ่นุญำต 
แจง้ค ำส ั่งไมอ่อกใบ
อนุญำตใบอนุญำตป
ระกอบกจิกำรรบัท ำ
กำรเก็บและขนสิง่ป
ฏกิูลแกผู่ข้ออนุญำต
ทรำบพรอ้มแจง้สทิธิ
ในกำรอทุธรณ์ 
 
 

หรือยงัไมอ่ำ
จมีค ำส ั่งไมอ่
นุญำตไดภ้ำย
ใน 30 
วนันบัแตว่นั
ทีเ่อกสำรถูก
ตอ้งและครบ
ถว้นใหแ้จง้ก
ำรขยำยเวลำ
ใหผู้ข้ออนุญ
ำตทรำบทุก 
7 
วนัจนกวำ่จะ
พจิำรณำแลว้
เสร็จพรอ้ม
ส ำเนำแจง้ส ำ
นกัก.พ.ร. 
ทรำบ) 

5) 

- 
 

ช ำระคำ่ธรรมเนียม 
(กรณีมีค ำส ั่งอนุญำ
ต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญำต
มำช ำระคำ่ธรรมเนีย
มตำมอตัรำและระย
ะเวลำทีท่อ้งถิน่ก ำห
นด 
 
 

1 วนั -  
กรณีไมช่ ำระ
ตำมระยะเวล
ำทีก่ ำหนดจะ
ตอ้งเสียคำ่ปร ั
บเพิม่ขึน้อีกร้
อยละ 20 
ของจ ำนวนเงิ
นทีค่ำ้งช ำระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วนั 
 

14. งำนบรกิำรน้ีผำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน และระยะเวลำปฏบิตัริำชกำรมำแลว้  
ยงัไมผ่ำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน 
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15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครฐั 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืนยนัต ั

วตน 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

1) 
บตัรประจ ำต ั
วประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบี
ยนบำ้น 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

1) 

ส ำเนำใบอนุ
ญำตตำมกฎ
หมำยอืน่ทีเ่
กีย่วขอ้ง 

- 0 1 ฉบบั ( 

2) 

เอกสำรหรือ
หลกัฐำนแส
ดงสถำนทีร่ ั
บก ำจดัสิง่ป
ฏกิูลทีไ่ดร้บั
ใบอนุญำตแ
ละมีกำรด ำเ
นินกจิกำรที่
ถูกตอ้งตำม
หลกัสขุำภบิ
ำลโดยมหีลกั
ฐำนสญัญำว่
ำจำ้งระหวำ่ง
ผูข้นกบัผูก้ ำ
จดัสิง่ปฏกิูล 

- 0 1 ฉบบั  

3) 
แผนกำรด ำเ
นินงำนในก
ำรเก็บขนสิง่

- 0 1 ฉบบั  
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ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

ปฏกิูลทีแ่สด
งรำยละเอียด
ข ัน้ตอนกำร
ด ำเนินงำนค
วำมพรอ้มด้
ำนก ำลงัคนง
บประมำณวั
สดุอุปกรณ์แ
ละวธิีกำรบริ
หำรจดักำร 

4) 

เอกสำรแสด
งใหเ้ห็นวำ่ผู้
ขบัขีแ่ละผูป้
ฏบิตังิำนปร
ะจ ำยำนพำห
นะผำ่นกำร
ฝึกอบรมดำ้
นกำรจดักำร
สิง่ปฏกิูล 
(ตำมหลกัเก
ณฑท์ีท่อ้งถิ่
นก ำหนด) 

- 0 1 ฉบบั  

5) 

ใบรบัรองแ
พทย์หรือเอ
กสำรแสดงก
ำรตรวจสุขภ
ำพประจ ำปีข
องผูป้ฏบิตังิ
ำนในกำรเก็
บขนสิง่ปฏกิู
ล 

- 1 0 ฉบบั  

 
16. คำ่ธรรมเนียม 
1) อตัรำคำ่ธรรมเนียมใบอนุญำตรบัท ำกำรเก็บและขนสิง่ปฏกิูลฉบบัละไมเ่กนิ 5,000 

บำทตอ่ปี 
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คำ่ธรรมเนียม0 บำท 
หมำยเหตุ ((ระบุตำมขอ้ก ำหนดของทอ้งถิน่)) 
 

 
17. ช่องทำงกำรรอ้งเรียน 
1) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน  ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลกุดกุง 

อ ำเภอค ำเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร โทรศพัท์ 0 4575 6890 หรือ 
www.kudkung.go.th  

2) ช่องทำงกำรรอ้งเรียนศนูย์บรกิำรประชำชนส ำนกังำนปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
หมำยเหตุ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / 
www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300) 

 
18. ตวัอยำ่งแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก  
1) แบบค ำขอรบัใบอนุญำต/ตอ่อำยุใบอนุญำต 

(เอกสำร/แบบฟอร์มเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของทอ้งถิน่) 
 

 
19. หมำยเหต ุ
- 
 

วนัทีพ่มิพ ์ 03/09/2558 
สถำนะ รออนุมตัขิ ัน้ที ่2 

โดยส ำนกังำน 
ก.พ.ร.(OPDC) 

จดัท ำโดย องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล
กุดกุง อ ำเภอค ำเขือ่นแกว้ 
จงัหวดัยโสธร สถ.มท. 

อนุมตัโิด
ย 

- 

เผยแพรโ่
ดย 

- 

 
 
 

 

http://www.kudkung.go.th/

