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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : เทศบำลต ำบลขุย  อ ำเภอล ำทะเมนชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ 
กระทรวง : กระทรวงมหำดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 
   1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 25๖๐ 
   2) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลขุยเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ.2554 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม    
     พ.ศ. 2550  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  30  วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล เทศบาลต าบลขุย 

อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

    
1) 

สถำนที่ให้บริกำรส านักงานเทศบาลต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน โทรศัพท์ 0-4496 4201 , 0-4400 9818 โทรสาร 0-4400 9818 หรือ www.khui.go.th 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (บริการไม่พักเท่ียง) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินการรับท าการเก็บขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลต าบลขุยต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีเทศบาลต าบลขุยก าหนดโดยให้ยื่นแบบค าขอ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและจะสามารถด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วเท่านั้น 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตต่อเจ้า

1๕ นาท ี เทศบาลต าบลขุย
อ าเภอล าทะเมน

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

เอกสารหลักฐาน 
 

ชัยจังหวัด
นครราชสีมา 

2) 

การพิจารณา 
 

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้รับค าขอใบอนุญาตหรือค า
ขอต่ออายุใบอนุญาตจะ
ตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ของค าขอและ
จะแจ้งผลการตรวจสอบให้
ทราบภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ได้รับค าขอ 
 

1๕ นาท ี เทศบาลต าบลขุย
อ าเภอล าทะเมน
ชัยจังหวัด
นครราชสีมา 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ่นจะออก
ใบอนุญาตหรือหนังสือแจ้ง
ค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้
รับค าขอให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตต้องมารับ
ใบอนุญาตภายใน 15 วันนับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งหาก
ไม่มารับภายในก าหนดโดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ถือ
ว่าสละสิทธิ์และผู้ขอรับ
ใบอนุญาตต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมในวันที่มารับ
ใบอนุญาต 
 

10 นาท ี เทศบาลต าบลขุย
อ าเภอล าทะเมน
ชัยจังหวัด
นครราชสีมา 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๔0 นาท ี
 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 1 - ฉบับ - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 - ฉบับ - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
ตามท่ีเทศบาล
ต าบลขุยก าหนด 

- 1 - ฉบับ - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมคิดเป็นรำยปีตำมบัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยแนบท้ำยเทศ

บัญญัติเทศบำลต ำบลขุยเรื่องกำรจัดกำรสิ่งปฏกูลและมูลฝอยพ.ศ.2554 
ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
หมำยเหตุ - 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนส านักงานเทศบาลต าบลขุยอ าเภอล าทะเมนชัยจังหวัดนครราชสีมา 30270 โทรศัพท์ 0-

4400 9818 โทรสาร 0-4400 9818 หรือ www.khui.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
    
1) 

แบบขอรับใบอนุญาต 
- 
 

19. หมำยเหตุ 
           - 
 
 

 
 

 

http://www.khui.go.th/

