
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบอนญุาตประกอบกจิการรบัทาํการเก็บและขนสิง่ปฏกิลู 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหนองสรวง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสมีา 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 
 
ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเก็บและขนสิง่ปฏกิลูโดยทําเป็นธรุกจิหรอืไดรั้บประโยชนต์อบแทนดว้ยการ
คดิคา่บรกิารตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบโดยยืน่คําขอตามแบบฟอรม์ที่
กฎหมายกําหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่ณกลุม่/กอง/ฝ่ายทีรั่บผดิชอบ (ระบ)ุ 
 
  2. เงือ่นไขในการยืน่คําขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถิน่) 
 
  (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 
 
 (2) หลักเกณฑด์า้นคณุสมบัตขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นยานพาหนะขนสิง่ปฏกิลูดา้นผูข้ับขีแ่ละผูป้ฏบัิตงิานประจํายานพาหนะ
ดา้นสขุลักษณะวธิกีารเก็บขนสิง่ปฏกิลูถกูตอ้งตามหลักเกณฑแ์ละมวีธิกีารควบคมุกํากบัการขนสง่เพือ่ป้องกนัการลักลอบทิง้สิง่
ปฏกิลูใหถ้กูตอ้งตามหลักเกณฑ ์(ตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่) 
 
  (3) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่
กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถิน่.... 
 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหนองสรวง 
๒๙๙หมู๑่ตําบลหนองสรวงอําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสมีา๓๐๒๘๐ 
โทรศัพท/์โทรสาร๐๔๔-๙๗๓๐๓๗/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

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

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :30 วัน 
 

ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่คําขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการรับทํา
การเกบ็และขนสิง่ปฏกิลูพรอ้มหลักฐานทีท่อ้งถิน่กําหนด 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาที องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลหนองสรวงอําเภอ
ขามทะเลสอจังหวัด

นครราชสมีา 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของคําขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลักฐานทันท ี
กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่คําขอใหแ้กไ้ข/
เพิม่เตมิเพือ่ดําเนนิการหากไมส่ามารถดําเนนิการไดใ้นขณะนัน้
ใหจั้ดทําบันทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่
คําขอลงนามไวใ้นบันทกึนัน้ดว้ย 

1 ชัว่โมง องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลหนองสรวงอําเภอ
ขามทะเลสอจังหวัด

นครราชสมีา 
 



ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
 
(หมายเหต:ุ (1. หากผูข้อใบอนุญาตไมแ่กไ้ขคําขอหรอืไมส่ง่
เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้นตามทีกํ่าหนดในแบบบันทกึความ
บกพรอ่งใหเ้จา้หนา้ทีส่ง่คนืคําขอและเอกสารพรอ้มแจง้เป็น
หนังสอืถงึเหตแุหง่การคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการอทุธรณ ์
(อทุธรณต์ามพ.ร.บ. วธิปีฏบัิตริาชการทางปกครองพ.ศ. 
2539))) 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจดา้นสขุลักษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถู่กตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะแนะนําใหป้รับปรงุ
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. กฎหมายกําหนดภายใน 
30 วันนับแตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้น 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. 
วธิปีฏบิัตริาชการทางปกครอง (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2557) 
)) 

20 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลหนองสรวงอําเภอ
ขามทะเลสอจังหวัด

นครราชสมีา 
 

4) - 
การแจง้คําสัง่ออกใบอนุญาต/คําสัง่ไมอ่นุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่กําหนดหากพน้กําหนดถอื
วา่ไมป่ระสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั
สมควร 
    2. กรณีไมอ่นุญาต 
แจง้คําสัง่ไมอ่อกใบอนุญาตใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการ
เก็บและขนสิง่ปฏกิลูแกผู่ข้ออนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการ
อทุธรณ ์
 
(หมายเหต:ุ (1. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออก
ใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคํีาสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วันนับ
แตว่ันทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กี
ไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 วันและแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแตวั่นทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทัง้นีห้ากเจา้พนักงาน
ทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่คําขอ
ทราบถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 วันจนกวา่จะพจิารณาแลว้
เสร็จพรอ้มสําเนาแจง้ก.พ.ร. )) 

8 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลหนองสรวงอําเภอ
ขามทะเลสอจังหวัด

นครราชสมีา 
 

5) - 
ชําระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคํีาสัง่อนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาชําระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา
ทีท่อ้งถิน่กําหนด 
 
(หมายเหต:ุ (1. กรณีไมช่าํระตามระยะเวลาทีกํ่าหนดจะตอ้งเสยี
คา่ปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชําระ)) 

1 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลหนองสรวงอําเภอ
ขามทะเลสอจังหวัด

นครราชสมีา 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 

- 



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

2) 
 

สาํเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

สาํเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่กําหนด) 

- 

4) 
 

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงสถานทีร่บักาํจดัสิง่ปฏกิลูทีไ่ดร้บั
ใบอนญุาตและมกีารดาํเนนิกจิการทีถ่กูตอ้งตามหลกัสขุาภบิาล
โดยมหีลกัฐานสญัญาวา่จา้งระหวา่งผูข้นกบัผูกํ้าจดัสิง่ปฏกิลู 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่กําหนด) 

- 

5) 
 

แผนการดาํเนนิงานในการเก็บขนสิง่ปฏกิลูทีแ่สดงรายละเอยีด
ข ัน้ตอนการดาํเนนิงานความพรอ้มดา้นกําลงัคนงบประมาณวสัดุ
อปุกรณ์และวธิกีารบรหิารจดัการ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่กําหนด) 

- 

6) 
 

เอกสารแสดงใหเ้ห็นวา่ผูข้บัขีแ่ละผูป้ฏบิตังิานประจาํยานพาหนะ
ผา่นการฝึกอบรมดา้นการจดัการสิง่ปฏกิลู (ตามหลกัเกณฑท์ี่
ทอ้งถิน่กําหนด) 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่กําหนด) 

- 

7) 
 

ใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสารแสดงการตรวจสขุภาพประจาํปีของ
ผูป้ฏบิตังิานในการเก็บขนสิง่ปฏกิลู 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่กําหนด) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) อตัราคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตรบัทําการเก็บและขนสิง่ปฏกิูลฉบบั

ละไมเ่กนิ 5,000 บาทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ ((ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่))) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหนองสรวง 

(หมายเหต:ุ (๒๙๙หมู๑่ตําบลหนองสรวงอําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสมีา๓๐๒๘๐ 
โทรศัพท/์โทรสาร๐๔๔-๙๗๓๐๓๗)) 

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

3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 



ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะตําบลคลองเกลอือําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุ ี11120
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่)) 
 
หมายเหต ุ

การแจง้ผลการพจิารณา 
 
19.1ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคํีาสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วันนับแตว่นัทีเ่อกสาร
ถกูตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 วันและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่
วันทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 
19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ
ถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 วันจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มสําเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเก็บและขนสิง่ปฏกิลู 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

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

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเกบ็และขนสิง่ปฏกิลู 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสาํหรบัเจา้หนา้ที ่


