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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเกบ็และขนสิ่งปฎกิูล 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลหนองสรวง  อําเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธาน ี
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเก็บและขนส่ิงปฎิกูล 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลหนองสรวง  อําเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธาน ี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีใ่หบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ 30  วัน 
9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสดุ 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขน

ส่ิงปฎิกูล 20/08/2558 16:09  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการองคการบริหารสวนตําบลหนองสรวงอําเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธาน/ีติดตอดวยตนเองณ
หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศกุร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธกีาร เง่ือนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑวิธีการ 
ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกําจดัส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวย
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การคิดคาบริการตองยืน่ขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิน่หรือพนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคําขอตาม
แบบฟอรมที่กฎหมายกําหนดพรอมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอกําหนดของทองถิ่นณกลุม/กอง/ฝายที่
รับผิดชอบ (ระบ)ุ 
 
2. เงื่อนไขในการยืน่คําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น) 
 
 (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 
 
 (2) หลักเกณฑดานคุณสมบตัิของผูประกอบกจิการดานสุขลักษณะการกําจัดส่ิงปฏิกูลและดานคณุสมบัติของ
ผูปฏิบัติงานถกูตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถิ่น) 
 
 (3) ......ระบุเพิม่เติมตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการสวน
ทองถิ่นกําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น.... 
 
หมายเหต:ุ ข้ันตอนการดําเนนิงานตามคูมือจะเร่ิมนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ1. หลักเกณฑวิธกีาร 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการกําจดัส่ิง
ปฏิกูลพรอมหลักฐานที่
ทองถิ่นกําหนด 
 
 

15 นาท ี - ((1. ระยะเวลา
ใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถิ่น)) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตองของคําขอและความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐานทันท ี

30 นาท ี - (หากผูขออนุญาต
ไมแกไขคําขอ
หรือไมสงเอกสาร
เพิ่มเตมิให
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

กรณีไมถูกตอง/ครบถวน
เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคํา
ขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนัน้ให
จัดทําบนัทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให
เจาหนาที่และผูยืน่คําขอลง
นามไวในบันทึกนั้นดวย 
 
 
 

ครบถวนตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพรองให
เจาหนาที่สงคนืคํา
ขอและเอกสาร
พรอมแจงเปน
หนังสือถึงเหตุแหง
การคืนดวยและ
แจงสิทธใินการ
อุทธรณ (อุทธรณ
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539))) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไมถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
แนะนําใหปรับปรุงแกไข
ดานสุขลักษณะ 
 
 
 

15 วัน - (กฎหมายกําหนด
ภายใน30 วันนับ
แตวันที่เอกสาร
ถูกตองและ
ครบถวน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 
2) (พ.ศ. 2557) 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

 

4) 

- 
การแจงผลการ
พิจารณา 

การแจงคําส่ังออก
ใบอนุญาต/คําส่ังไม
อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจงการอนุญาต
แกผูขออนุญาตทราบเพื่อ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาทีท่องถิ่นกําหนด
หากพนกําหนดถือวาไม
ประสงคจะรับใบอนญุาต
เวนแตจะมีเหตุหรือขอแก
ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไมอนุญาต 
แจงคําส่ังไมออกใบอนญุาต
ประกอบกจิการรับทําการ
กําจัดส่ิงปฏิกูลแกผูขอ
อนุญาตทราบพรอมแจง
สิทธิในการอุทธรณ 
 
 

8 วัน - (ในกรณีทีเ่จา
พนักงานทองถิ่น
ไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือยัง
ไมอาจมีคําส่ังไม
อนุญาตไดภายใน 
30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกตอง
และครบถวนให
แจงการขยายเวลา
ใหผูขออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกวาจะ
พิจารณาแลวเสร็จ
พรอมสําเนาแจง
สํานักก.พ.ร. 
ทราบ)) 

5) 

- 
 

ชําระคาธรรมเนยีม (กรณีมี
คําส่ังอนญุาต) 
แจงใหผูขออนญุาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท่องถิ่นกําหนด 
 
 

5 วัน - (กรณีไมชําระตาม
ระยะเวลาที่
กําหนดจะตองเสีย
คาปรับเพิ่มข้ึนอีก
รอยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่คาง
ชําระ)) 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

 
 
 
 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผานการดาํเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียน
บาน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

บัตรประจําตัว
ขาราชการหรือ
พนักงานองคการ
ของรัฐ 

- 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิม่เติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

สําเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวย
การควบคุม

- 0 1 ฉบับ ((    เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นกําหนด)) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

อาคารหรือ
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวของ 

2) 

เอกสารหรือ
หลักฐานแสดง
สถานที่กําจัดส่ิง
ปฏิกูลที่ไดรับ
ใบอนุญาตและมี
การดําเนนิ
กิจการทีถู่กตอง
ตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญา 

- 0 1 ฉบับ ((เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นกําหนด)) 

3) 

แผนการ
ดําเนินงานใน
การกําจัดส่ิง
ปฏิกูลที่แสดง
รายละเอียด
ข้ันตอนการ
ดําเนินงานความ
พรอมดาน
กําลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณและ
วิธีการบริหาร
จัดการ 

- 0 1 ฉบับ ((เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นกําหนด)) 

4) แผนการ
ดําเนินงานใน

- 0 1 ฉบับ ((เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

การกําจัดส่ิง
ปฏิกูลที่แสดง
รายละเอียด
ข้ันตอนการ
ดําเนินงานความ
พรอมดาน
กําลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณและ
วิธีการบริหาร
จัดการ 

ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นกําหนด)) 

5) 

ใบรับรองแพทย
หรือเอกสาร
แสดงการตรวจ
สุขภาพประจําป
ของผูปฏิบัติงาน
ในการกําจัดส่ิง
ปฏิกูล 

- 0 1 ฉบับ - 

6) หนังสือมอบ
อํานาจ 

- 0 1 ฉบับ (กรณีมีการมอบ
อํานาจ) 

7) 
สําเนาทะเบียน
บานของผูรับ
มอบอํานาจ 

- 0 1 ฉบับ (กรณีมอบอํานาจ) 

8) 

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ 

- 0 1 ฉบับ (กรณีมีการมอบ
อํานาจ) 
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16. คาธรรมเนียม 
1) ตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมขอบัญญัติองคการบริหารสวนตาํบลกาํหนด 

คาธรรมเนียม  0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองสรวงเลขที่ 4 หมู 4 ตําบลหนองสรวงอําเภอ

หนองฉางจังหวัดอุทัยธานี 61110 โทรศัพท 056 532484 
หมายเหต-ุ 

2) ชองทางการรองเรียน ศนูยรับเร่ืองราวรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลหนองสรวง  
( www.nongsuang.go.th) โทรศัพท 056 532 484 
หมายเหต-ุ 

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

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหต ุ
1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตออายุใบอนุญาต 
(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น) 
2) แบบนส.3/1 หนังสือแจงความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองนํามายื่นเพิ่มเติมตามมาตรา 8 แหง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 ซึ่งตองจัดทําหนังสือแจง
ภายในวันทีม่ายื่นคําขอใบอนุญาต 
 
 
 
 

วันท่ีพิมพ 20/08/2558 
สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการ
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จัดทํา / แกไข (User) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลหนอง

สรวงอําเภอหนองฉางจังหวัด
อุทัยธานีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 

 
 


