
 คู่มือส าหรับประชาชน  :   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    :   เทศบาลต าบลบุสูงบุสูง  ต าบลบุสูง  อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 
กระทรวง   :   กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน  :  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 

 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน  :  กรมอนามัย 
 

3. ประเภทของงานบริการ   :   กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง  : 
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 

 
6. ระดับผลกระทบ   :   บริการทั่วไป  
 

7. พื้นที่ให้บริการ     :   ท้องถิ่น  
 

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30  วัน 
 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด  
 

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
19/05/2558 13:57  
 

11. ช่องทางการใหบ้ริการ  
  
   1) สถานที่ให้บริการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบุสูง  หมู่ที ่11  ต าบลบุสูง 

                      อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ/ ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)   
หมายเหตุ - 

 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
       1) หลักเกณฑ์วิธีการ  ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/
กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ (ระบุ) 
       2) เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
          (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลด้านผู้ขับข่ีและผู้ปฏิบัติงานประจ า



ยานพาหนะด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุมก ากับการขนส่งเพื่อป้องกันการ
ลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
หมายเหตุ  :  ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับท าการเก็บและขน
สิ่งปฏิกูลพร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นก าหนด 
 

15  นาที กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบล
บุสูง 

 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที  กรณีไม่
ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่
แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหาก
ไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค า
ขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

1  ชั่วโมง กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบล
บุสูง 

หากผู้ขอใบอนุญาตไม่
แก้ไขค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วนตามที่
ก าหนดในแบบบันทึก
ความบกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอ
และเอกสารพร้อมแจ้ง
เป็นหนังสือถึงเหตุ
แห่งการคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจด้าน
สุขลักษณะกรณีถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาตกรณีไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 
 
 

20  วัน กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบล
บุสูง 

กฎหมายก าหนด
ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุข  พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2557) 
 



ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

4) 

 
 

การแจ้งค าสั่งออก
ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
 1. กรณีอนุญาตมีหนังสือ
แจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้น
ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
 2. กรณีไม่อนุญาตแจ้งค าสั่ง
ไม่ออกใบอนุญาตใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับท าการ
เก็บและขนสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์ 
 

8  วัน กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบล
บุสูง 

ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่
อาจมีค าสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน
ให้แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมส าเนาแจ้งส านัก
ก.พ.ร. ทราบ) 

5) 

 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนุญาต) แจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
 

1 วัน กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบล
บุสูง 

กรณีไม่ช าระตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 
ของจ านวนเงินที่ค้าง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30   วัน 
 

14.   งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
 
 



15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) 
ส าเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- 0 1 ฉบับ  

2) 

เอกสารหรือหลักฐาน
แสดงสถานที่รับก าจัด
สิ่งปฏิกูลที่ได้รับ
ใบอนุญาตและมีการ
ด าเนินกิจการที่ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาลโดย
มีหลักฐานสัญญา
ว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับ
ผู้ก าจัดสิ่งปฏิกูล 

- 0 1 ฉบับ  

3) 

แผนการด าเนินงานใน
การเก็บขนสิ่งปฏิกูลที่
แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการด าเนินงาน
ความพร้อมด้าน
ก าลังคนงบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์และ
วิธีการบริหารจัดการ 

- 0 1 ฉบับ  

4) 

เอกสารแสดงให้เห็นว่า
ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงาน
ประจ ายานพาหนะ
ผ่านการฝึกอบรมด้าน
การจัดการสิ่งปฏิกูล 
(ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ท้องถิ่นก าหนด) 

- 0 1 ฉบับ  

5) 

ใบรับรองแพทย์หรือ
เอกสารแสดงการตรวจ
สุขภาพประจ าปีของ
ผู้ปฏิบัติงานในการเก็บ
ขนสิ่งปฏิกูล 

- 1 0 ฉบับ  

 
16.   ค่าธรรมเนียม 

1 1. อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
1) ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 

-  เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก  และลูกบาศก์เมตรต่อไป    
   อัตราค่าธรรมเนียม  ลูกบาศก์เมตรละไม่เกิน  150  บาท/ครั้ง 
-  เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  (เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ  1  ลูกบาศก์เมตร)   
   อัตราค่าธรรมเนียม   ไม่เกิน  50  บาท/ครั้ง 



      2) ใบอนุญาตรับเก็บ  ขน  ก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
ฉบับละไม่เกิน  5,000  บาทต่อปี 

2. ค่าธรรมเนียม  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในก าหนดเวลาให้ช าระค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้าง  

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลต าบลบุสูง  หมู่ที ่11  ต าบลบุสูง  อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน  โทรศัพท์ :  
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์  : www.busung.go.th 
หมายเหตุ - 

 
18.   ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 
19. หมายเหตุ   -   
 

 
 

 


