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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กรมอนามัย 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามัย 

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบรกิาร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 

 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บรกิาร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30วัน 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดอืน 0  

 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูม่ือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขน

สิ่งปฏิกูล 19/05/2558 14:20  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ ที่ท าการองคก์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บริการวันจันทรถ์งึวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ทอ้งถิ่นเปิดให้บริการ) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์วธิีการ 

ผู้ใดประสงคข์อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรอืได้รับประโยชน์ตอบ

แทนด้วยการคิดค่าบรกิารจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบภายใน..ระบุ..... 
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วันก่อนใบอนุญาตสิน้อายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพรอ้มกับเสียคา่ธรรมเนียมแล้ว

ให้ประกอบกจิการต่อไปได้จนกว่าเจา้พนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผูข้อต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มา

ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตกอ่นวันใบอนุญาตสิน้สุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม ่

 

  ทั้งนีห้ากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระคา่ธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย

คา่ปรับเพิ่มขึน้อีกรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระคา่ธรรมเนียมติดต่อกันเกนิกวา่ 2 

คร้ังเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผูน้ั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบจ านวน 

 

 2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถว้น 

 (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกจิการด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ า

ยานพาหนะด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุมก ากับการขนส่งเพื่อป้องกัน

การลักลอบทิง้สิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดท้องถิ่น) 

   (3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วธิีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่น

ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 

  หมายเหต:ุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้

ในคูม่ือประชาชนเรยีบรอ้ยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอ

ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ

กจิการรับท าการเก็บและขน

สิ่งปฏิกูลพรอ้มหลักฐานที่

ท้องถิ่นก าหนด 

 

15 นาท ี - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วนงาน/

หน่วยงานที่

รับผดิชอบให้ระบุ

ไปตามบรบิทของ

ท้องถิ่น) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจา้หน้าที่ตรวจสอบความ

ถูกต้องของค าขอและความ

ครบถว้นของเอกสาร

หลักฐานทันท ี

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถว้นเจา

1 ช่ัวโมง - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วนงาน/

หน่วยงานที่

รับผดิชอบให้ระบุ

ไปตามบรบิทของ
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

หน้าที่แจง้ต่อผู้ยื่นค าขอให้

แกไ้ข/เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ

หากไม่สามารถด าเนินการได้

ในขณะนั้นให้จัดท าบันทึก

ความบกพร่องและรายการ

เอกสารหรอืหลักฐานยื่น

เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่

ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และ

ผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึก

นั้นด้วย 

 

 

ท้องถิ่น 

2. หากผูข้อต่ออายุ

ใบอนุญาตไม่แก้ไข

ค าขอหรือไม่ส่ง

เอกสารเพิ่มเติมให้

ครบถว้นตามที่

ก าหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพร่องให้

เจา้หน้าที่ส่งคนืค า

ขอและเอกสาร

พรอ้มแจ้งเป็น

หนังสือถงึเหตุแห่ง

การคืนด้วยและ

แจ้งสิทธิในการ

อุทธรณ ์(อุทธรณ์

ตามพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจา้หน้าที่ตรวจด้าน

สุขลักษณะ 

กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ด้านสุขลักษณะเสนอ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

กรณีไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

แนะน าให้ปรับปรุงแกไ้ขด้าน

สุขลักษณะ 

 

 

20 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วนงาน/

หน่วยงานที่

รับผดิชอบให้ระบุ

ไปตามบรบิทของ

ท้องถิ่น 

2. กฎหมาย

ก าหนดภายใน 

30 วันนับแต่วันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถว้น (ตาม
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พ.ร.บ. การ

สาธารณสุขพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับที่ 

2)  

พ.ศ. 2557) 

4) 

- 

 

การแจง้ค าสั่งออก

ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต

ให้ต่ออายุใบอนุญาต 

    4.1 กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่

ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลา

ที่ทอ้งถิ่นก าหนดหากพน้

ก าหนดถอืว่าไม่ประสงคจ์ะ

รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ

หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 

   4.2 กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ

อายุใบอนุญาต 

แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ

อายุใบอนุญาตประกอบ

กจิการรับท าการเก็บและขน

สิ่งปฏิกูลแกผู่้ขอต่ออายุ

ใบอนุญาตทราบพรอ้มแจ้ง

สิทธิในการอุทธรณ ์

 

 

8 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วนงาน/

หน่วยงานที่

รับผดิชอบให้ระบุ

ไปตามบรบิทของ

ท้องถิ่น 

2. ในกรณีที่เจา้

พนักงานท้องถิ่นไม่

อาจออก

ใบอนุญาตหรือยัง

ไม่อาจมีค าสั่งไม่

อนุญาตได้ภายใน 

30 วันนับแต่วันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถว้นให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผูข้ออนุญาต

ทราบทุก 7 วัน

จนกวา่จะพิจารณา

แล้วเสร็จพร้อม

ส าเนาแจ้งส านัก

ก.พ.ร. ทราบ) 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

5) 

- 

 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี

ค าสั่งอนุญาตต่ออายุ

ใบอนุญาต) 

แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ

คา่ธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ทอ้งถิ่นก าหนด 

 

 

1 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วนงาน/

หน่วยงานที่

รับผดิชอบให้ระบุ

ไปตามบรบิทของ

ท้องถิ่น 

2. กรณีไม่ช าระ

ตามระยะเวลาที่

ก าหนดจะต้องเสีย

คา่ปรับเพิ่มขึน้อีก

รอ้ยละ 20 ของ

จ านวนเงินที่ค้าง

ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วัน 

 

14. งานบรกิารนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

- 0 1 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) ส าเนาใบอนุญาต - 0 1 ฉบับ (    เอกสารและ
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ตามกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวข้อง 

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการส่วน

ท้องถิ่นก าหนด) 

2) 

เอกสารหรอื

หลักฐานแสดง

สถานที่รับก าจัด

สิ่งปฏิกูลที่ได้รับ

ใบอนุญาตและมี

การด าเนินกจิการ

ที่ถูกต้องตาม

หลักสุขาภิบาล

โดยมีหลักฐาน

สัญญาว่าจ้าง

ระหว่างผู้ขนกับผู้

ก าจัดสิ่งปฏิกูล 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการส่วน

ท้องถิ่นก าหนด) 

3) 

แผนการ

ด าเนินงานในการ

เก็บขนสิ่งปฏิกูลที่

แสดงรายละเอียด

ขั้นตอนการ

ด าเนินงานความ

พรอ้มด้าน

ก าลังคน

งบประมาณวัสดุ

อุปกรณแ์ละ

วิธีการบริหาร

จัดการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการส่วน

ท้องถิ่นก าหนด) 

4) 

เอกสารแสดงให้

เห็นว่าผู้ขับขี่และ

ผู้ปฏิบัติงาน

ประจ า

ยานพาหนะผ่าน

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการส่วน

ท้องถิ่นก าหนด) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

การฝึกอบรมด้าน

การจัดการสิ่ง

ปฏิกูล (ตาม

หลักเกณฑ์ที่

ท้องถิ่นก าหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย์

หรือเอกสาร

แสดงการตรวจ

สุขภาพประจ าปี

ของผู้ปฏิบัติงาน

ในการเก็บขนสิ่ง

ปฏิกูล 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการส่วน

ท้องถิ่นก าหนด) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อป ี

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

17. ช่องทางการร้องเรยีน 

1) ช่องทางการร้องเรยีน  ที่ท าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  

2)  หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.sokpra.com) 

2. ทางโทรศัพท์ : 043-418-194 

3. ทางไปรษณยี์ :  เลขที่  79 หมู่ที่  11  ต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแกน่ 40120  

4. รอ้งเรียนด้วยตนเอง 

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น :  ตั้งอยู่ ณ  ที่ท าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ 

 

 

 


