
คูมือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 

หนวยงานที่รับผิดชอบ   :   เทศบาลเมืองปากชอง  

กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน   :   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน   :   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองปากชอง  

             โทรศัพท  0-4431-2037-8  โทรสาร 0-4431-2040 

3. ประเภทของงานบริการ    : กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น  

    (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ   :   อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

 1)  พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ   :  บริการทั่วไป  

7. พื้นท่ีใหบริการ   :  เขตเทศบาลเมืองปากชอง  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา  พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 30  วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

จำนวนเฉลี่ยตอเดือน  0  

  จำนวนคำขอที่มากที่สุด   0  

  จำนวนคำขอที่นอยที่สุด   0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สำเนาคูมือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่ง

ปฏิกูล 19/05/2558 13:57  

11. ชองทางการใหบริการ  

 สถานท่ีใหบริการ   :      ติดตอดวยตนเอง ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองปากชอง  

    โทรศพัท  0-4431-2037-8  โทรสาร 0-4431-2040 

 ระยะเวลาเปดใหบริการ   :   วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกำหนด)  

     ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

         1. หลักเกณฑวิธีการ 

            ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏกูิล โดยทำเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคดิคาบริการ   ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน หรือพนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ  โดยยื่น

คำขอตามแบบฟอรมที่กฎหมายกำหนด          พรอมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอกำหนดของทองถิ่น  ณ  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองปากชอง 
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        2. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ  

    (1)  ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 

   (2)  หลักเกณฑดานคุณสมบัติของผูประกอบกิจการ ดานยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล ดานผูขับขี่และผูปฏิบัติงาน

ประจำยานพาหนะ ดานสุขลักษณะวิธกีารเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกตองตามหลักเกณฑ   และมีวิธีการควบคุมกำกับการขนสง

เพ่ือปองกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลใหถูกตองตามหลักเกณฑตามเทศบัญญัติของเทศบาล 

หมายเหต ุ :  ขั้นตอนการดำเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลา ตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามทีร่ะบุไวใน

คูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ที ่
ประเภท 

ขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่ง

ปฏิกูลพรอมหลักฐานที่ทองถิ่นกำหนด 

15 นาที กอง 

สาธารณสุขฯ 

 

2) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของ 

คำขอและความครบถวนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

-  กรณไีมถูกตอง/ครบถวนเจาหนาที่แจง

ตอผูยื่นคำขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพ่ือ

ดำเนินการหากไมสามารถดำเนินการได

ในขณะนั้นใหจัดทำบันทึกความบกพรอง

และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดโดย

ใหเจาหนาที่และผูยื่นคำขอลงนามไวใน

บันทึกนั้นดวย 

1 ชั่วโมง กอง 

สาธารณสุขฯ 

หากผูขอใบอนุญาตไมแกไข

คำขอหรือไมสงเอกสาร

เพ่ิมเติมใหครบถวนตามที่

กำหนดในแบบบันทึกความ

บกพรองใหเจาหนาที่สงคนื

คำขอและเอกสารพรอมแจง

เปนหนังสือถึงเหตุแหงการ

คืนดวยและแจงสิทธิในการ

อุทธรณ (อุทธรณตามพ.ร.บ. 

วิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 2539)) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจาหนาที่ตรวจดานสุขลักษณะ  

   - กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 

   - กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะแนะนำใหปรับปรุงแกไขดาน

สุขลักษณะ 

 

 

20 วัน กอง

สาธารณสุขฯ 

กฎหมายกำหนดภายใน 

30 วันนับแตวนัที่เอกสาร

ถูกตองและครบถวน 

(ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข

พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2557)) 
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ที ่
ประเภท 

ขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

- 

 

การแจงคำสั่งออกใบอนุญาต/คำสั่งไม

อนุญาต 

     1. กรณีอนุญาต  มีหนังสือแจงการ

อนุญาตแกผูขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ทองถิ่น

กำหนดหากพนกำหนดถือวาไมประสงค

จะรับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุหรือขอ

แกตัวอันสมควร 

    2. กรณไีมอนุญาต  แจงคำสั่งไมออก

ใบอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการรับ

ทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลแกผูขอ

อนุญาตทราบพรอมแจงสิทธิในการ

อุทธรณ 

8 วัน กอง 

สาธารณสุขฯ 

ในกรณทีี่เจาพนักงาน

ทองถิ่นไมอาจออกใบ- 

อนุญาตหรือยังไมอาจมี

คำสั่งไมอนุญาตไดภายใน 

30 วันนับแตวันที่เอกสาร

ถูกตองและครบถวนใหแจง

การขยายเวลาใหผูขอ

อนุญาตทราบทุก 7 วัน

จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ

พรอมสำเนาแจงสำนัก

ก.พ.ร. ทราบ) 

5) 

- 

 

ชำระคาธรรมเนียม(กรณีมีคำสั่งอนุญาต) 

แจงใหผูขออนุญาตมาชำระคาธรรมเนียม

ตามอัตราและระยะเวลาที่ทองถ่ิน

กำหนด 

1 วัน กอง 

สาธารณสุขฯ 

กรณีไมชำระตามระยะเวลา

ที่กำหนดจะตองเสียคาปรับ

เพ่ิมขึ้นอีกรอยละ 20 ของ

จำนวนเงินที่คางชำระ) 
 

ระยะเวลาดำเนินการรวม     30   วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดำเนินการลดขั้นตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จำนวน 
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน 
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจำตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ - 

2) สำเนาทะเบียนบาน - 0 1 ฉบับ - 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จำนวน 
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน 
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น

ที่เก่ียวของ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามทีเ่ทศบาล

กำหนด) 

2) 

เอกสารหรือหลักฐานแสดง

สถานที่รับกำจัดสิ่งปฏิกูลท่ีไดรับ

ใบอนุญาตและมีการดำเนิน

กิจการท่ีถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาลโดยมีหลกัฐานสัญญา

วาจางระหวางผูขนกับผูกำจัดสิ่ง

ปฏิกูล 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามทีเ่ทศบาล

กำหนด) 

3) 

แผนการดำเนินงานในการเก็บขน

สิ่งปฏิกูลที่แสดงรายละเอียด

ขั้นตอนการดำเนินงานความ

พรอมดานกำลังคนงบประมาณ

วัสดุอุปกรณและวิธีการบริหาร

จัดการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามทีเ่ทศบาล

กำหนด) 

4) 

เอกสารแสดงใหเห็นวาผูขับขี่และ

ผูปฏิบัติงานประจำยานพาหนะ

ผานการฝกอบรมดานการจัดการ

สิ่งปฏิกูล (ตามหลักเกณฑที่

ทองถิ่นกำหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามทีเ่ทศบาล

กำหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทยหรือเอกสาร

แสดงการตรวจสุขภาพประจำป

ของผูปฏิบัติงานในการเก็บขนสิ่ง

ปฏิกูล 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามทีเ่ทศบาล

กำหนด) 

 

16. คาธรรมเนียม 

      อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากชอง 

เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2547  ฉบับละ 3,000 บาทตอป 

 



5/5 
 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน ศูนยรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลเมืองปากชอง (ศูนยดำรงธรรมเทศบาลเมืองปากชอง) 

หรือตามชองทางการใหบริการ เชน  สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง  โทรศัพท 0 4431 2037 8  หรือที่เว็บไซต 

http://www.pakchongcity.go.th    

2) ชองทางการรองเรียน    ศูนยบริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111  

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18.  ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1)  แบบคำขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

    (เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามเทศบัญญัติของเทศบาล) 

 


