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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ:องคการบรหิารสวนตําบลตะกั่วปา อาํเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน  

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรบัทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลตะกั่วปาอําเภอหนองสองหองจังหวัดขอนแกน 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบรกิารในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็

ในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

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

 

2) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกลูองคการบรหิารสวนตําบล

ตะกั่วปาอําเภอหนองสองหองจังหวัดขอนแกน  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการองคการบรหิารสวนตําบลตะกั่วปาอําเภอหนองสองหองจังหวัดขอนแกน/ติดตอดวยตนเองณ

หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดตามหนาที่รับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาทีท่องถ่ินเปดใหบรกิาร) 

 

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

 

ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิง่ปฏิกูลโดยทําเปนธุรกจิหรือไดรบัประโยชนตอบแทนดวยการคิด

คาบริการตองย่ืนขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาทีท่ี่รบัผิดชอบโดยย่ืนคําขอตามแบบฟอรมที่

กฎหมายกําหนดพรอมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอกําหนดของทองถ่ินณกลุม/กอง/ฝายที่รบัผิดชอบ (ระบุ) 

 

  2. เงื่อนไขในการย่ืนคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน) 

 

  (1) ผูประกอบการตองย่ืนเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 

 

 (2) หลักเกณฑดานคุณสมบัติของผูประกอบกจิการดานสุขลักษณะการกําจัดสิ่งปฏิกูลและดานคุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน

ถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 

 

  (3) ......ระบุเพิม่เติมตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสวนทองถ่ิน

กําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน.... 

 

หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมอืจะเริม่นับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ไดรบัเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ

ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบรกิาร 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรบัใบอนุญาตย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการรบัทําการกําจัดสิ่ง

ปฏิกูลพรอมหลกัฐานที่

ทองถ่ินกําหนด 
 

15 นาท ี - (1. ระยะเวลา

ใหบรกิารสวนงาน/

หนวยงานที่

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบรบิทของ

ทองถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบความ

ถูกตองของคําขอและความ

ครบถวนของเอกสาร

1 ช่ัวโมง - (ระยะเวลา

ใหบรกิารสวนงาน/

หนวยงานที่
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบรกิาร 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

หลักฐานทันท ี

กรณีไมถูกตอง/ครบถวน

เจาหนาที่แจงตอผูย่ืนคํา

ขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพื่อ

ดําเนินการหากไมสามารถ

ดําเนินการไดในขณะน้ันให

จัดทําบันทึกความบกพรอง

และรายการเอกสารหรือ

หลักฐานย่ืนเพิม่เติมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดโดยให

เจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลง

นามไวในบันทึกน้ันดวย 

 
 

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบรบิทของ

ทองถ่ิน 

2. หากผูขอ

อนุญาตไมแกไขคํา

ขอหรือไมสง

เอกสารเพิ่มเติมให

ครบถวนตามที่

กําหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพรองให

เจาหนาที่สงคืนคํา

ขอและเอกสาร

พรอมแจงเปน

หนังสือถึงเหตุแหง

การคืนดวยและ

แจงสทิธิในการ

อุทธรณ (อุทธรณ

ตามพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน

สุขลักษณะ 

กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะเสนอ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

กรณีไมถูกตองตาม

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ

แนะนําใหปรบัปรุงแกไขดาน

20 วัน - (1. ระยะเวลา

ใหบรกิารสวนงาน/

หนวยงานที่

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบรบิทของ

ทองถ่ิน 

2. กฎหมาย

กําหนดภายใน 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบรกิาร 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

สุขลักษณะ 

 
 

30 วันนับแตวันที่

เอกสารถูกตองและ

ครบถวน 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสุขพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับที่ 

2)  

พ.ศ. 2557) 

) 

4) 

- 
 

การแจงคําสั่งออก

ใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจงการอนุญาตแก

ผูขออนุญาตทราบเพื่อมารบั

ใบอนุญาตภายในระยะเวลา

ที่ทองถ่ินกําหนดหากพน

กําหนดถือวาไมประสงคจะ

รับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุ

หรือขอแกตัวอันสมควร 

    2. กรณีไมอนุญาต 

แจงคําสัง่ไมออกใบอนุญาต

ประกอบกจิการรบัทําการ

กําจัดสิง่ปฏิกลูแกผูขอ

อนุญาตทราบพรอมแจงสทิธิ

ในการอุทธรณ 

 
 

8 วัน - (1. ระยะเวลา

ใหบรกิารสวนงาน/

หนวยงานที่

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบรบิทของ

ทองถ่ิน 

2. ในกรณีที่เจา

พนักงานทองถ่ินไม

อาจออกใบอนุญาต

หรือยังไมอาจมี

คําสั่งไมอนุญาตได

ภายใน 30 วันนับ

แตวันที่เอกสาร

ถูกตองและ

ครบถวนใหแจง

การขยายเวลาใหผู

ขออนุญาตทราบ

ทุก 7 วันจนกวาจะ
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบรกิาร 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พิจารณาแลวเสร็จ

พรอมสําเนาแจง

สํานักก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี

คําสั่งอนุญาต) 

แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ทองถ่ินกําหนด 

 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา

ใหบรกิารสวนงาน/

หนวยงานที่

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบรบิทของ

ทองถ่ิน 

2. กรณีไมชําระ

ตามระยะเวลาที่

กําหนดจะตองเสีย

คาปรับเพิ่มข้ึนอกี

รอยละ 20 ของ

จํานวนเงินที่คาง

ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 

 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่คําขอ 

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 - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนาใบอนุญาต

ตามกฎหมายวา

ดวยการควบคุม

อาคารหรอื

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายอื่นที่

เกี่ยวของ 

- 0 1 ฉบับ (    เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถ่ินกําหนด) 

2) 

เอกสารหรือ

หลักฐานแสดง

สถานที่กําจัดสิ่ง

ปฏิกูลที่ไดรับ

ใบอนุญาตและมี

การดําเนินกจิการ

ที่ถูกตองตามหลกั

สุขาภิบาล 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถ่ินกําหนด) 

3) 

แผนการ

ดําเนินงานในการ

กําจัดสิง่ปฏิกลูที่

แสดงรายละเอียด

ข้ันตอนการ

ดําเนินงานความ

พรอมดาน

กําลังคน

งบประมาณวัสดุ

อุปกรณและ

วิธีการบรหิาร

จัดการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถ่ินกําหนด) 

4) 
เอกสารแสดงให

เห็นวา

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผูปฏิบัติงานที่ทํา

หนาที่กําจัดสิง่

ปฏิกูลผานการ

ฝกอบรมดาน

สุขอนามัยและ

ความปลอดภัย

จากการทํางาน 

(ตามหลักเกณฑที่

ทองถ่ินกําหนด) 

ตามที่ราชการสวน

ทองถ่ินกําหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย

หรือเอกสารแสดง

การตรวจสุขภาพ

ประจําปของ

ผูปฏิบัติงานใน

การกําจัดสิ่ง

ปฏิกูล 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถ่ินกําหนด) 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลฉบับละไมเกิน 5,000 บาทตอป 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ ((ระบุตามขอกําหนดของทองถ่ิน)) 

 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนแจงผานศูนยรับเรื่องรองเรียนตามชองทางการใหบรกิารของสวนราชการน้ันๆ 

หมายเหตุ(ระบสุวนงานหนวยงานทีร่ับผิดชอบชองทางการรองเรียน) 

2) ชองทางการรองเรียนติตอดวยตนเอง 

หมายเหตุ(องคการบริหารสวนตําบลตะกั่วปาอําเภอหนองสองหองจงัหวัดขอนแกน www.Takuapha.go.th 

043-210 336 ,043-210 395 

) 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
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หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบคําขอรบัใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 
 


