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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนส่ิงปฏิกูล 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:กรมอนามัย 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนส่ิงปฏิกูล 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมอนามัย 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนส่ิงปฏิกูล 
19/05/2558 13:57  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยตามหลักการปฏิบัติน้ันสถานประกอบกิจการใดต้ังอยูในเขตทองถ่ิน

ใดใหย่ืนคําขอใบอนุญาตในเขตทองถ่ินน้ัน (ระบุกลุม/กอง/ฝายท่ีรับผิดชอบในการใหบริการในเขตทองถ่ินน้ัน)/

ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปล่ียนแปลงขอมูลไดตามหนาท่ีรับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาท่ีทองถ่ินเปดใหบริการ) 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑวิธีการ 

 

ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวย
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การคิดคาบริการตองย่ืนขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโดยย่ืนคําขอตามแบบฟอรมท่ี

กฎหมายกําหนดพรอมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอกําหนดของทองถ่ินณกลุม/กอง/ฝายท่ีรับผิดชอบ (ระบุ) 

 

  2. เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน) 

 

  (1) ผูประกอบการตองย่ืนเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 

 

 (2) หลักเกณฑดานคุณสมบัติของผูประกอบกิจการดานยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลดานผูขับข่ีและผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะ

ดานสุขลักษณะวิธีการเก็บขนส่ิงปฏิกูลถูกตองตามหลักเกณฑและมีวิธีการควบคุมกํากับการขนสงเพ่ือปองกันการลักลอบท้ิงส่ิง

ปฏิกูลใหถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 

 

  (3) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการสวน

ทองถ่ินกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน.... 

 

หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเร่ิมนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ

ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับ

ทําการเก็บและขนส่ิงปฏิกูล

พรอมหลักฐานท่ีทองถ่ิน

กําหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา

การใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบริบทของ

พ้ืนท่ี 

) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ

ถูกตองของคําขอและความ

ครบถวนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

กรณีไมถูกตอง/ครบถวน

เจาหนาท่ีแจงตอผูย่ืนคํา

1 ช่ัวโมง - (1. ระยะเวลา

การใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบริบทของ

พ้ืนท่ี 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ขอใหแกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ

ดําเนินการหากไมสามารถ

ดําเนินการไดในขณะน้ันให

จัดทําบันทึกความบกพรอง

และรายการเอกสารหรือ

หลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให

เจาหนาท่ีและผูย่ืนคําขอลง

นามไวในบันทึกน้ันดวย 

 
 

2. หากผูขอ

ใบอนุญาตไมแกไข

คําขอหรือไมสง

เอกสารเพ่ิมเติม

ใหครบถวนตามท่ี

กําหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพรองให

เจาหนาท่ีสงคืนคํา

ขอและเอกสาร

พรอมแจงเปน

หนังสือถึงเหตุแหง

การคืนดวยและ

แจงสิทธิในการ

อุทธรณ (อุทธรณ

ตามพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีตรวจดาน

สุขลักษณะ 

กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะเสนอพิจารณา

ออกใบอนุญาต 

กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะแนะนําให

ปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ 

 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลา

การใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบริบทของ

พ้ืนท่ี 

2. กฎหมาย

กําหนดภายใน 

30 วันนับแตวันท่ี

เอกสารถูกตอง

และครบถวน 

(ตามพ.ร.บ. 

การสาธารณสุข
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พ.ศ. 2535 

มาตรา 56 และ

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทาง

ปกครอง (ฉบับท่ี 

2)  

พ.ศ. 2557) 

) 

4) 

- 
 

การแจงคําส่ังออก

ใบอนุญาต/คําส่ังไมอนุญาต 

     1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผู

ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลา

ท่ีทองถ่ินกําหนดหากพน

กําหนดถือวาไมประสงคจะ

รับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุ

หรือขอแกตัวอันสมควร 

    2. กรณีไมอนุญาต 

แจงคําส่ังไมออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับ

ทําการเก็บและขนส่ิงปฏิกูล

แกผูขออนุญาตทราบพรอม

แจงสิทธิในการอุทธรณ 

 
 

8 วัน - (1. ระยะเวลา

การใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบริบทของ

พ้ืนท่ี 

2. ในกรณีท่ีเจา

พนักงานทองถ่ินไม

อาจออกใบอนุญาต

หรือยังไมอาจมี

คําส่ังไมอนุญาตได

ภายใน 30 วันนับ

แตวันท่ีเอกสาร

ถูกตองและ

ครบถวนใหแจง

การขยายเวลาให

ผูขออนุญาตทราบ

ทุก 7 วันจนกวา

จะพิจารณาแลว

เสร็จพรอมสําเนา

แจงสํานักก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) 
- 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี

คําส่ังอนุญาต) 

1 วัน - (1. ระยะเวลา

การใหบริการสวน



5/8 
 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด 

 
 

งาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบริบทของ

พ้ืนท่ี 

2. กรณีไมชําระ

ตามระยะเวลาท่ี

กําหนดจะตองเสีย

คาปรับเพ่ิมข้ึนอีก

รอยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีคาง

ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 

 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บาน 

- 0 1 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนาใบอนุญาต

ตามกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆตามท่ี

ราชการสวน

ทองถ่ินกําหนด) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 

เอกสารหรือ

หลักฐานแสดง

สถานท่ีรับกําจัด

ส่ิงปฏิกูลท่ีไดรับ

ใบอนุญาตและมี

การดําเนิน

กิจการท่ีถูกตอง

ตามหลัก

สุขาภิบาลโดยมี

หลักฐานสัญญา

วาจางระหวางผู

ขนกับผูกําจัดส่ิง

ปฏิกูล 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆตามท่ี

ราชการสวน

ทองถ่ินกําหนด) 

3) 

แผนการ

ดําเนินงานใน

การเก็บขนส่ิง

ปฏิกูลท่ีแสดง

รายละเอียด

ข้ันตอนการ

ดําเนินงานความ

พรอมดาน

กําลังคน

งบประมาณวัสดุ

อุปกรณและ

วิธีการบริหาร

จัดการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆตามท่ี

ราชการสวน

ทองถ่ินกําหนด) 

4) 

เอกสารแสดงให

เห็นวาผูขับข่ีและ

ผูปฏิบัติงาน

ประจํา

ยานพาหนะผาน

การฝกอบรมดาน

การจัดการส่ิง

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆตามท่ี

ราชการสวน

ทองถ่ินกําหนด) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ปฏิกูล (ตาม

หลักเกณฑท่ี

ทองถ่ินกําหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย

หรือเอกสาร

แสดงการตรวจ

สุขภาพประจําป

ของผูปฏิบัติงาน

ในการเก็บขนส่ิง

ปฏิกูล 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆตามท่ี

ราชการสวน

ทองถ่ินกําหนด) 

 

16. คาธรรมเนียม 
1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลฉบับละไมเกิน 5,000 บาทตอป 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ ((ระบุตามขอกําหนดของทองถ่ิน)) 

 

 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนแจงผานศูนยรับเร่ืองรองเรียนตามชองทางการใหบริการของสวนราชการน้ันๆ 

หมายเหตุ((ระบุสวนงาน/หนวยงานท่ีรับผิดชอบชองทางการรองเรียน)) 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 

ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 

 

 

19. หมายเหตุ 
- 

 

วันท่ีพิมพ 16/07/2558 
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สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย ลิลล่ีสุวามีน 

อนุมัติโดย สมชายตูแกว 

เผยแพรโดย เชาวลิตทวนทอง 

 

 

 
 


