
       1/8 

 

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
กระทรวง :  - 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
     1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2. เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2556 
     3. กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ... (ระบุตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกิจการการนั้นๆ)  
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม  
9. ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ  30 วัน  
10. ข้อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จำนวนคำขอท่ีมากที่สุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
11. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ 

และขนสิ่งปฏิกูล 
12. ช่องทางการให้บริการ 
          สถานที่ให้บริการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
          ระยะเวลาเปิดให้บริการ   วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง) (ระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ) 
13. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
     1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
         ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จะต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ภายใน 30 วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคำขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
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และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องดำเนินการขอ
อนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
 ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กำหนด จะต้อง
เสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้างชำระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชำระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจำนวน 
      2. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น) 
 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล ด้านผู้ขับขี่และ
ผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมีวิธีการควบคุม
กำกับการขนส่งเพ่ือป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกำหนดของท้องถิ่น) 
 (3) ตามหลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการกำจัดสิ่งปฏิกูล และด้าน
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของท้องถิ่น  
     เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การ เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2556 
 ข้อ 21 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้
เพียงในเขตอำนาจของเทศบาลตำบลเมืองแกลง  
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
  การขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ตามข้อ 17 ข้อ 18 และข้อ 19 โดยอนุโลม 
 ข้อ 18 ผู้ขอรบัใบอนุญาต จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

ก. ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล 
1. ต้องให้มีรถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 

(1) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
(2) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลง

พาหะนำโรคได้ มีฝาปิดและเปิดอยู่ด้านบน 
(3) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
(4) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม 
(5) มีอุปกรณ์ทำความสะอาดประจำรถ เช่น ถังตักน้ำ ไม้กวาด น้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
(6) ต้องจดัให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ที่ด้านข้างและด้านหลังของรถ

ด้วยตัวหนังสือขนาดที่เห็นได้ชัดเจนด้วยตัวอักษรไทย ซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่
เทศบาลตำบลเมืองแกลงประกาศกำหนดไว้ว่า 
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รถดูดสิ่งปฏิกูล 
ปริมาตรบรรจุ............ลูกบาศก์เมตร 

ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
ใบอนุญาตเลขท่ี .................../..................... 

ชื่อ.............................(บริษัท หรือเจ้าของกิจการ และหมายเลขโทรศัพท์) 
 

(7) ทำความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้วให้ทำการดู
น้ำสะอาดเพ่ือล้างภายในท่อ หรือสายดูด และทำความสะอาดท่อหรือสายดูดด้านนอกที่
สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

(8) ทำความสะอาดรถขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขน
ถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว และน้ำเสียที่เกิดจากการล้าง ต้องได้รับการบำบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล
การบำบัดน้ำทิ้งโดยใช้ลานทรายซึมหรือร่องซึม และจะต้องห่างจากแหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้ ไม่
น้อยกว่า 30 เมตร 

(9) กรณีท่ีมีสิ่งปฏิกูลเรี่ยราด ให้ทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม แล้วทำการล้างด้วยน้ำสะอาด 

2. ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
3. มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือคุ้มครองสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
4. กรณทีี่ไม่มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนำสิ่งปฏิกูลไปกำจัด ณ 

แหล่งกำจัดที่ถูกสุขลักษณะและต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ และไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
5. ผู้ดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล จะต้องคิดค่าบริการได้ไม่เกินอัตราที่เทศบาลตำบล

เมืองแกลงกำหนด 
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารตรวจถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

14. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  
(ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน) 

ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 

 

    ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการ
เก็บ และขนสิ่งปฏิกูล พร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกำหนด 

15 นาที 
 

งานสุขาภิบาลฯ 
กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลตำบลเมือง 
แกลง 

 

2) การ
ตรวจสอบ

    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของคำขอ และความครบถ้วนของ

1 ชั่วโมง 
 

งานสุขาภิบาลฯ 
กองสาธารณสุขฯ

หากผู้ขอใบอนุญาตไม่
แก้ไขคำขอหรือไม่ส่ง
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ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

เอกสาร 
 

เอกสารหลักฐานทันที 
    กรณไีม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่
แจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไข/เพ่ิมเตมิเพ่ือ
ดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการ
ได้ในขณะนั้น ให้จัดทำบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ที่กำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำ
ขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

เทศบาลตำบลเมือง
แกลง 

เอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน ตามท่ีกำหนด
ในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจา้หน้าที่
ส่งคืนคำขอและเอกสาร 
พร้อมแจ้งเป็นหนังสือ
ถึงเหตุแห่งการคืนด้วย 
และแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539) 

3) การ
พิจารณา 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ 
    กรณถีูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ แนะนำให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ 
 

20 วัน งานสุขาภิบาลฯ 
กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลตำบลเมือง
แกลง 

กฎหมายกำหนดภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557) 

4) การแจ้ง
ผล 
การ

พิจารณา 
 

    การแจ้งคำสั่งออกใบอนุญาต/คำสั่ง
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้
ขออนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกำหนด 
หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาต เว้นแตจ่ะมีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุ

8 วัน 
 

งานสุขาภิบาลฯ 
กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลตำบลเมือง
แกลง 

ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่
อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้
ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้ขยายเวลา
ออกไปได้อีกไม่เกิน 2 
ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน 
และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอ
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ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ใบอนุญาต 
        แจ้งคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการ
เก็บ และขนสิ่งปฏิกูล แก่ผู้ขออนุญาต
ทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

ทราบภายใน 7 วันนับ
แต่วันที่พิจารณาแล้ว
เสร็จ ทั้งนี้หากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นยังไม่
แล้วเสร็จให้แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ยื่นคำขอ
ทราบถึงเหตุแห่งความ
ล่าช้าทุก ๆ 7 วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็จ พร้อมสำเนาแจ้ง 
ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

5) - 
 

    ชำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคำสั่ง
อนุญาต)   
    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชำระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นกำหนด 

1 วัน  
 

งานสุขาภิบาล 
กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลตำบลเมือง
แกลง 

 

กรณีไม่ชำระตามระยะ 
เวลาที่กำหนด จะต้อง
เสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของจำนวน
เงินที่ค้างชำระ) 

ระยะเวลาดำเนินการรวม   30 วัน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
14.1 ) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ (พร้อมระบุจำนวนเอกสารที่ต้องมายื่น) 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจำตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ กรณีจำเป็นต้องใช้
สำเนาให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำ
สำเนาดังกล่าวและห้าม
มิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
การทำสำเนาเอกสาร
(ตามหนังสือจังหวัด
ระยอง ที่รย 0023.3/ว
4135 ลงวันที่ 7 
กันยายน 2561) 
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ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) สำเนาทะเบียน
บ้าน 

สำนักทะเบียน
อำเภอ 

/สำนักทะเบียน
ท้องถิ่น 

1 0 ฉบับ กรณีจำเป็นต้องใช้
สำเนาให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำ
สำเนาดังกล่าวและห้าม
มิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
การทำสำเนาเอกสาร
(ตามหนังสือจังหวัด
ระยอง ที่รย 0023.3/ว
4135 ลงวันที่ 7 
กันยายน 2561) 

14.2  ) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพิ่มเติม (พร้อมระบุจำนวนเอกสารที่ต้องมายืน่) 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) เอกสารหรือหลักฐาน
แสดงสถานทีร่ับกำจดัสิ่ง
ปฏิกูลที่ได้รับใบอนุญาต
และมีการดำเนินกิจการที่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
โดยมีหลักฐานสัญญา
ว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้
กำจัดสิ่งปฏิกูล 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ ตามที่
ราชการส่วนท้องถิ่น
กำหนด) 

2) แผนการดำเนินงานในการ
เก็บขนสิ่งปฏิกลูที่แสดง
รายละเอียดขั้นตอนการ
ดำเนินงาน ความพร้อม
ด้านกำลังคน งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
บรหิารจัดการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ ตามที่
ราชการส่วนท้องถิ่น
กำหนด) 

3) ใบรับรองแพทย์หรือ
เอกสารแสดงการตรวจ
สุขภาพประจำปีของ

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ ตามที่
ราชการส่วนท้องถิ่น
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ผู้ปฏิบัติงานในการเก็บขน
สิ่งปฏิกลู 

กำหนด) 

4) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่
สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา
ดำ ขนาด 1 นิ้ว  

- 1 0 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
 

5) สำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล 
พร้อมแสดงบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้แทนนิติ
บุคคล (ในกรณีผู้ขอ
อนุญาตเป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ฉบับ  

6) หนังสือมอบอำนาจ ใน
กรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่
มายื่นขอรับในอนุญาต
ด้วยตนเอง 

- 1 0 ฉบับ ติดอากรแสตมป์
จำนวน 30 บาท 

7) สำเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- 0 1 ฉบับ ( เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ ตามที่
ราชการส่วนท้องถิ่น
กำหนด) 

8) เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้
ขับข่ีและผู้ปฏิบัติงาน
ประจำยานพาหะผ่านการ
ฝึกอบรมด้านการจัดการ
สิ่งปฏิกูล (ตามหลักเกณฑ์
ที่ท้องถิ่นกำหนด) 

- 0 1 ฉบับ ( เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ ตามที่
ราชการส่วนท้องถิ่น
กำหนด) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
         อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 
     (ระบุตามข้อกำหนดของท้องถิ่น) 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตำบลเมืองแกลง สำนักปลัด  68/1 ถ.เทศบาล 2 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 
/ 038675222 / www.muangklang.com 
(หมายเหตุ: กองสาธารณสุขฯ  เทศบาลตำบลเมืองแกลง โทร. 038-675222 ต่อ  113) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111) 
 

18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  (ตัวอย่าง) 

1) แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
(เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของถิ่น) 
 

19. หมายเหตุ : 
 การแจ้งผลการพิจารณา 
 19.1 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน 

นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน และให้แจ้ง           
ต่อผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

 19.2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสำเนาแจ้ง ก.พ.ร.                       
ทราบทุกครั้ง 

 

http://www.muangklang.com/

