
คูมือสาํหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิง่ปฏิกูล 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ:เทศบาลตําบลซาง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรบัทาํการเก็บ และขนสิง่ปฏิกูล 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลซาง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบรกิารในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 
1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พ้ืนที่ใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดอืน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออางองิของคูมือประชาชน สาํเนาคูมือประชาชน  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรบัทาํการเก็บ และขนสิ่งปฏกูิล 

เทศบาลตําบลซาง 
 

11. ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหตุ: -) 
สาํนักงานเทศบาลตําบลซาง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

  
 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่นไข(ถามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ วธิีการ 

ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล โดยทําเปนธุรกจิหรือไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการ ตองย่ืนขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ทีร่ับผิดชอบ โดยย่ืนคําขอตาม

แบบฟอรมทีก่ฎหมายกําหนด พรอมทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอกาํหนดของทองถิ่น ณ กลุม/กอง/ฝาย ที่

รับผิดชอบ (ระบุ) 



  2. เง่ือนไขในการย่ืนคาํขอ (ตามทีร่ะบุไวในขอกาํหนดของทองถิ่น) 

  (1) ผูประกอบการตองย่ืนเอกสารทีถู่กตองและครบถวน 

  (2) หลกัเกณฑดานคุณสมบัติของผูประกอบกิจการ ดานยานพาหนะขนสิง่ปฏิกลู ดานผูขับขีแ่ละผูปฏบิัติงานประจาํ

ยานพาหนะ ดานสขุลกัษณะวธิีการเก็บขนสิง่ปฏิกูลถกูตองตามหลกัเกณฑ และมีวิธกีารควบคุมกํากับการขนสงเพ่ือปองกัน

การลักลอบทิง้สิง่ปฏิกูลใหถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถิ่น) 

  (3) ….ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ วธิีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการสวนทองถิ่น

กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น.... 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาํเนินงานตามคูมือจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเจาหนาที่ไดรบัเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ

ประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวนัพิจารณาแลวเสรจ็ 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูขอรบัใบอนุญาตย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรบั
ทําการเก็บและขนสิง่ปฏิกลูพรอมหลักฐานที่ทองถิ่นกําหนด 
(หมายเหตุ: -) 

15 นาท ี เทศบาลตําบลซาง
อําเภอเซกาจงัหวัดบงึ

กาฬ 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาที่ตรวจสอบความถกูตองของคาํขอและความครบถวน
ของเอกสารหลักฐานทันท ี
กรณีไมถกูตอง/ครบถวนเจาหนาทีแ่จงตอผูย่ืนคาํขอใหแกไข/
เพ่ิมเติมเพื่อดําเนินการหากไมสามารถดําเนินการไดใน
ขณะน้ันใหจัดทาํบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร
หรือหลกัฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยให
เจาหนาทีแ่ละผูยื่นคาํขอลงนามไวในบันทึกน้ันดวย 
 
(หมายเหตุ: -) 

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบลซาง
อําเภอเซกาจงัหวัดบงึ

กาฬ 
 

3) การพิจารณา 
เจาหนาที่ตรวจดานสขุลกัษณะ 
กรณีถกูตองตามหลักเกณฑดานสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถกูตองตามหลักเกณฑดานสขุลักษณะแนะนําให

20 วัน เทศบาลตําบลซาง
อําเภอเซกาจงัหวัดบงึ

กาฬ 
 



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
ปรับปรงุแกไขดานสขุลกัษณะ 
 
(หมายเหตุ: -) 

4) - 
การแจงคาํสั่งออกใบอนุญาต/คาํสัง่ไมอนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขออนุญาตทราบเพ่ือมารบั
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่องถิ่นกาํหนดหากพนกําหนด
ถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุหรอืขอแกตัว
อันสมควร 
    2. กรณีไมอนุญาต 
แจงคาํสัง่ไมออกใบอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการรบัทาํ
การเก็บและขนสิ่งปฏิกูลแกผูขออนุญาตทราบพรอมแจงสิทธิ
ในการอุทธรณ 
 
(หมายเหตุ: -) 

8 วัน เทศบาลตําบลซาง
อําเภอเซกาจงัหวัดบงึ

กาฬ 
 

5) - 
ชาํระคาธรรมเนียม (กรณีมีคาํสัง่อนุญาต) 
แจงใหผูขออนุญาตมาชาํระคาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทองถิ่นกาํหนด 
 
(หมายเหตุ: -) 

1 วัน เทศบาลตําบลซาง
อําเภอเซกาจงัหวัดบงึ

กาฬ 
 

 

14. รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจาํตัวประชาชน 
ฉบับจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

สาํนักบริหารการทะเบียน 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

สาํนักบริหารการทะเบียน 

3) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ - 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
 ฉบับจรงิ0ฉบับ 

สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

4) 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีรับกําจัดสิง่ปฏิกูลท่ีไดรับ
ใบอนุญาตและมีการดําเนินกิจการท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาลโดย
มีหลักฐานสัญญาวาจางระหวางผูขนกับผูกําจัดสิ่งปฏิกูล 
ฉบับจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

แผนการดําเนินงานในการเก็บขนสิ่งปฏิกูลที่แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการดําเนินงานความพรอมดานกําลงัคนงบประมาณวัสดุ
อุปกรณและวิธีการบริหารจัดการ 
ฉบับจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

เอกสารแสดงใหเห็นวาผูขับขี่และผูปฏบิัติงานประจํายานพาหนะ
ผานการฝกอบรมดานการจัดการสิง่ปฏิกูล (ตามหลักเกณฑท่ี
ทองถิ่นกําหนด) 
ฉบับจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

ใบรับรองแพทยหรือเอกสารแสดงการตรวจสขุภาพประจาํปของ
ผูปฏบิัตงิานในการเก็บขนสิง่ปฏิกลู 
ฉบับจรงิ1ฉบับ 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 

15. คาธรรมเนยีม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนยีม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
คาธรรมเนยีมใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิง่ปฏิกูล ฉบบัละ 4,000  บาท 

 

 

 

 



16. ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) สาํนักงานเทศบาลตําบลซาง 

(หมายเหตุ: -) 
2) ศูนยบริการประชาชนสาํนักปลัดสํานกันายกรฐัมนตร ี

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

 

17. แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอืการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมอืสาํหรบัประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 


