
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บและ 
                             ขนสิ่งปฏิกูล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
กระทรวง : มหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
2.  หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน   

                              บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

    1) พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ : พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  : 30 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน     : 0  
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด  : 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  : 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

   1) 
 

   2) 

สถานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0 4466 6394/ 
                       ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
                               ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
     1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
         ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์  
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ โดย
ยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ 
งานจัดเก็บรายได้ 
   2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
      (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
     (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลด้านผู้ขับข่ีและผู้ปฏิบัติงาน 
ประจ ายานพาหนะด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุมก ากับการ 
ขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 
 



 

     หมำยเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่  
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 
 
 
 
 

การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตประกอบ 
กิจการรับท าการเก็บและ
ขนสิ่งปฏิกูลพร้อมหลัก 
ฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

15 นาที - 1. ระยะเวลาการ
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิด 
ชอบให้ระบุไปตาม
บริบทของพื้นที่ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของค าขอ
และความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค า
ขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ด าเนินการหากไม่
สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดท าบันทึก
ความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้
ในบันทึกนั้นด้วย 

1 ชั่วโมง - 1. ระยะเวลาการ
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิด 
ชอบให้ระบุไปตาม
บริบทของพื้นที่ 
2. หากผู้ขอใบ 
อนุญาตไม่แก้ไขค า
ขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วนตามที่
ก าหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนค า
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตาม พ.ร.บ.วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 
2539) 

3 
 
 
 
 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจด้าน
สุขลักษณะกรณีถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะเสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาตกรณีไม่

20 วัน - 1. ระยะเวลาการ
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิด 
ชอบให้ระบุไปตาม
บริบทของพื้นที่ 



 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะแนะน า 
ให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 
 
 

2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน 
30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม
พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ.วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2557) 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

การแจ้งค าสั่งออกใบ 
อนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาตมี 
หนังสือแจ้งการอนุญาต
แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ท้องถิ่น
ก าหนดหากพ้นก าหนด 
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออก
ใบอนุญาตใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับท าการ
เก็บและขนสิ่งปฏิกูลแก่  
ผู้ขออนุญาตทราบพร้อม
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

8 วัน - 1. ระยะเวลาการ
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิด 
ชอบให้ระบุไปตาม
บริบทของพื้นที่ 
2. ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบ 
ถ้วนให้ขยายเวลา
ออกไปได้อีกไม่เกิน 
2 ครั้งๆละไม่เกิน 
15 วันและแจ้งให้ 
ผู้ยื่นค าขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่
วันที่พิจารณาแล้ว
เสร็จ ทั้งนี้หากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
พิจารณายังไม่แล้ว
เสร็จให้แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ยื่นค า



 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

ขอทราบถึงเหตุ
แห่งความล่าช้าทุก 
7 วันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมส าเนาแจ้ง
ก.พ.ร.  

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

ช าระค่าธรรมเนียม 
(กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมา
ช าระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที่
ท้องถิ่นก าหนด 
 
 

1 วัน - 1. ระยะเวลาการ
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
พ้ืนที่ 
2. กรณีไม่ช าระ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีก
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินที่ค้าง
ช าระ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  : 30 วัน 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
     ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1 
 

บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบับ - 

 
 
 
 
 



 

     15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1 
 
 
 
 

ส าเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

- 0 1 ฉบับ เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ก าหนด 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหรือ
หลักฐานแสดง
สถานที่รับก าจัด
สิ่งปฏิกูลที่ได้รับ
ใบอนุญาตและ
มีการด าเนิน
กิจการที่ถูกต้อง
ตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญา
ว่าจ้างระหว่างผู้
ขนกับผู้ก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล 

- 0 1 ฉบับ เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ก าหนด 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนการด าเนิน 
 งานในการเก็บขน  
 สิ่งปฏิกูลที่แสดง  
 รายละเอียด  
 ขั้นตอนการ  
 ด าเนินงานความ  
 พร้อมด้านก าลัง 
 คนงบประมาณ  
 วัสดุอุปกรณ์และ  
 วิธีการบริหาร  
 จัดการ 

- 0 1 ฉบับ เอกสารและ
หลักฐาน
อ่ืนๆตามที่
ราชการส่วน
ท้องถิ่น
ก าหนด 

4 
 
 
 
 
 

เอกสารแสดงให้
เห็นว่าผู้ขับขี่และ
ผู้ปฏิบัติงาน
ประจ ายาน 
พาหนะผ่านการ
ฝึกอบรมด้านการ

- 0 1 ฉบับ เอกสารและ
หลักฐาน
อ่ืนๆตามที่
ราชการส่วน
ท้องถิ่น
ก าหนด 



 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

จัดการสิ่งปฏิกูล 
(ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ท้องถิ่นก าหนด) 

5 
 
 
 
 
 
 

ใบรับรองแพทย์
หรือเอกสาร
แสดงการตรวจ
สุขภาพประจ าปี
ของผู้ปฏิบัติงาน
ในการเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูล 

- 1 0 ฉบับ เอกสารและ
หลักฐาน
อ่ืนๆตามที่
ราชการส่วน
ท้องถิ่น
ก าหนด 

16. ค่ำธรรมเนียม 
 1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

ค่าธรรมเนียม :  0  บาท 
หมำยเหตุ : ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
  1) ช่องทางการร้องเรียน : งานนิติการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

                            อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0 4466 6394 
หมำยเหตุ  - 

  2) ช่องทางการร้องเรียน : ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ :  เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
               ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
      1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
19. หมำยเหตุ 
      การแจ้งผลการพิจารณา 
      19.1 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับ 
แต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆละไม่เกิน 15 วันและให้แจ้งต่อ  
ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
      19.2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือ 
ให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุก
ครั้ง 


