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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนส่ิงปฏิกูล 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นต าบลศรีบุญเรือง 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิง่ปฏิกลู 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นต าบลศรีบุญเรือง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ    30  วนั 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิง่
ปฏิกลู 20/07/2558 17:40  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ   กองคลงั  องค์การบริหารสว่นต าบลศรีบุญเรือง  หมายเลขโทรศพัท์ 0-4300-9881  

www.Sriboonruang.go.th  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิง่ปฏิกลูโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดคา่บริการต้องยื่นขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโดยยื่นค าขอตาม
แบบฟอร์มท่ีกฎหมายก าหนดพร้อมทัง้เอกสารประกอบการขออนญุาตตามข้อก าหนดของท้องถ่ินณกลุม่/กอง/ฝ่ายท่ี
รับผิดชอบ (ระบุ) 
 2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
  (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถกูต้องและครบถ้วน 
  (2) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบติัของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนสิง่ปฏิกูลด้านผู้ขบัขี่และผู้ปฏิบติังานประจ า
ยานพาหนะด้านสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนสิง่ปฏิกลูถกูต้องตามหลกัเกณฑ์และมีวิธีการควบคมุก ากบัการขนสง่เพื่อ
ป้องกนัการลกัลอบทิง้สิง่ปฏิกลูให้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
  (3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 
หมายเหตุ: ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยื่นค า
ขอรับใบอนญุาตประกอบ
กิจการรับท าการเก็บและขน
สิง่ปฏิกลูพร้อมหลกัฐานท่ี
ท้องถ่ินก าหนด 

15 นาที - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่นงาน/
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ
กองคลงั 
 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถกูต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไม่ถกูต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งตอ่ผู้ยื่นค า
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ

1 ชัว่โมง - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่นงาน/
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ
กองคลงั 
2. หากผู้ขอ
ใบอนญุาตไม่แก้ไขค า
ขอหรือไม่สง่เอกสาร
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

ด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนัน้ให้
จดัท าบนัทกึความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง
นามไว้ในบนัทกึนัน้ด้วย 
 
 

เพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดในแบบ
บนัทกึความบกพร่อง
ให้เจ้าหน้าที่สง่คืนค า
ขอและเอกสารพร้อม
แจ้งเป็นหนงัสอืถึงเหตุ
แหง่การคืนด้วยและ
แจ้งสทิธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบติั
ราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไม่ถกูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 
 
 

20 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่นงาน/
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ
กองคลงั 
2. กฎหมายก าหนด
ภายใน30 วนันบัแต่
วนัท่ีเอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน(ตาม
พ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 และ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบติั
ราชการทางปกครอง 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2557) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

4) 

- 
 

การแจ้งค าสัง่ออก
ใบอนญุาต/ค าสัง่ไม่
อนญุาต 
1. กรณีอนญุาตมีหนงัสอื
แจ้งการอนญุาตแก่ผู้ขอ
อนญุาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนญุาตภายใระยะเวลา
ท่ีท้องถ่ินก าหนดหากพ้น
ก าหนดถือวา่ไม่ประสงค์จะ
รับใบอนญุาตเว้นแตจ่ะมี
เหตหุรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 
 2. กรณีไม่อนญุาตแจ้ง
ค าสัง่ไม่ออกใบอนญุาต
ใบอนญุาตประกอบกิจการ
รับท าการเก็บและขนสิง่
ปฏิกลูแก่ผู้ขออนญุาตทราบ
พร้อมแจ้งสทิธิในการ
อุทธรณ์ 

8 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่นงาน/
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ
กองคลงั 
2. ในกรณีท่ีเจ้า
พนกังานท้องถ่ินไม่
อาจออกใบอนญุาต
หรือยงัไม่อาจมีค าสัง่
ไม่อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้งการ
ขยายเวลาให้ผู้ขอ
อนญุาตทราบทกุ 7 
วนัจนกวา่จะพจิารณา
แล้วเสร็จพร้อมส าเนา
แจ้งส านกัก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสัง่อนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนด 
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการสว่นงาน/
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ
กองคลงั 
2. กรณีไม่ช าระตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด
จะต้องเสยีคา่ปรับ
เพิ่มขึน้อีกร้อยละ 20 
ของจ านวนเงินท่ีค้าง
ช าระ) 
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ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วนั 
14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

ส าเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินก าหนด) 

2) 

เอกสารหรือ
หลกัฐานแสดง
สถานท่ีรับก าจดั
สิง่ปฏิกลูท่ีได้รับ
ใบอนญุาตและมี
การด าเนิน
กิจการท่ีถกูต้อง
ตามหลกั
สขุาภิบาลโดยมี
หลกัฐานสญัญา
วา่จ้างระหวา่งผู้
ขนกบัผู้ก าจดัสิง่
ปฏิกลู 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินก าหนด) 
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ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

3) 

แผนการ
ด าเนินงานใน
การเก็บขนสิง่
ปฏิกลูท่ีแสดง
รายละเอียด
ขัน้ตอนการ
ด าเนินงานความ
พร้อมด้าน
ก าลงัคน
งบประมาณวสัดุ
อุปกรณ์และ
วิธีการบริหาร
จดัการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินก าหนด) 

4) 

เอกสารแสดงให้
เห็นวา่ผู้ขบัขี่และ
ผู้ปฏิบติังาน
ประจ า
ยานพาหนะผา่น
การฝึกอบรมด้าน
การจดัการสิง่
ปฏิกลู (ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ี
ท้องถ่ินก าหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินก าหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย์
หรือเอกสาร
แสดงการตรวจ
สขุภาพประจ าปี
ของผู้ปฏิบติังาน
ในการเก็บขนสิง่

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินก าหนด) 
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ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ปฏิกลู 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
 1.รับท าการเก็บ และขนสิง่ปฏิกลูหรือมลูฝอยทัว่ไป    ฉบบัละ   5,000  บาท 

2.รับท าการก าจดัสิง่ปฏิกลูหรือมลูฝอยทัว่ไป             ฉบบัละ   5,000  บาท 
3.รับท าการเก็บและขยะมลูฝอยติดเชือ้                     ฉบบัละ   10,000  บาท 
4.รับท าการก าจดัมลูฝอยติดเชือ้                               ฉบบัละ   10,000  บาท 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน   กองคลงั  องค์การบริหารสว่นต าบลศรีบุญเรือง  หมายเลขโทรศพัท์ 0-4300-9881  

www.Sriboonruang.go.th   
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
 

19. หมายเหต ุ
- 

วันที่พมิพ์ 20/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย ณชัวดี   ตแุก้ว 
อนุมัติโดย ณรงค์   วอแพง 
เผยแพร่โดย กาญจนา   ดงเจริญ 

 
 

 
 


