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คูมือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนส่ิงปฏิกูล 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตำบลวังชมภ ู

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กรมอนามัย 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 

2) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลวังชมภู เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 30 วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จำนวนเฉล่ียตอเดือน 0  

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จำนวนคำขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สำเนาคูมือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 

18/02/2563  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลวังชมภ ู

หมายเลขโทรศัพท 044-109-773 / ติดตอดวยตัวเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑวิธีการ 

  ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลโดยทำเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบ

แทนดวยการคิดคาบริการ ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นคำขอตาม

แบบฟอรมท่ีกฎหมายกำหนดพรอมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอกำหนดของทองถ่ิน ณ กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลวังชมภู 

2. เง่ือนไขในการยื่นคำขอ  

    (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 

    (2) หลักเกณฑดานคุณสมบัติของผูประกอบกิจการดานยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลดานผูขับข่ีและผูปฏิบัติงานประจำ

ยานพาหนะดานสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกตองตามหลักเกณฑและมีวิธีการควบคุมกำกับการขนสงเพ่ือปองกันการ

ลักลอบท้ิงสิ่งปฏิกูลใหถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกำหนดของทองถ่ิน) 

    (3) ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการสวนทองถ่ิน

กำหนดไวในขอกำหนดของทองถ่ิน 

หมายเหตุ: ข้ันตอนการดำเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ

ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ

การเก็บและขนสิ่งปฏิกูลพรอม

หลักฐานท่ีทองถ่ินกำหนด 

 

15 นาที กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตอง

ของคำขอและความครบถวนของ

เอกสารหลักฐานทันที 

กรณีไมถูกตอง/ครบถวนเจาหนาท่ี

แจงตอผูยื่นคำขอใหแกไข/เพ่ิมเติม

เพ่ือดำเนินการหากไมสามารถ

ดำเนินการไดในขณะนั้นใหจัดทำ

บันทึกความบกพรองและรายการ

เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติม

ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดโดยให

เจาหนาท่ีและผูยื่นคำขอลงนามไว

ในบันทึกนั้นดวย 

1 ชั่วโมง กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีตรวจดานสุขลักษณะ 

กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะแนะนำใหปรับปรุงแกไข

ดานสุขลักษณะ 

20 วัน กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

 

4) 

การแจงคำสั่งออก

ใบอนุญาต/คำสั่งไม

อนุญาต 

 

การแจงคำสั่งออกใบอนุญาต/คำสั่ง

ไมอนุญาต 

     1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขอ

อนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาต

ภายในระยะเวลาท่ีทองถ่ินกำหนด

หากพนกำหนดถือวาไมประสงคจะ

รับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุหรือ

ขอแกตัวอันสมควร 

    2. กรณีไมอนุญาต 

แจงคำสั่งไมออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ

การเก็บและขนสิ่งปฏิกูลแกผูขอ

อนุญาตทราบพรอมแจงสิทธิในการ

อุทธรณ 

8 วัน กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

 

5) 

- 

 

ชำระคาธรรมเนียม (กรณีมีคำสั่ง

อนุญาต) 

แจงใหผูขออนุญาตมาชำระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาท่ีทองถ่ินกำหนด 

1 วัน กองคลัง  

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน 

 

14. งานบริการนี้ผานการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดำเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สำเนาทะเบียน

บาน 

- 0 1 ฉบับ - 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สำเนาคูมือรถท่ีใช

ประกอบกิจการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินกำหนด) 

 

16. คาธรรมเนียม (ไมเกิน 5,000 บาท) 

 คาธรรมเนียม 1,000 บาท 

หมายเหตุ ((ระบุตามขอกำหนดของทองถ่ิน)) 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) องคการบริหารสวนตำบลวังชมภู 

หมายเหตุ (เลขท่ี 171 หมูท่ี 3 ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210) 

 ศูนยบริการประชาชนชองทางอิเล็กทรอนิกส https://www.wangchompu.go.th/contact4.php 

 << หรือใช application Line สแกน QR code ไดท่ีนี่ 

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /  

ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

วันท่ีพิมพ 18/02/2563 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทำโดย พิชญพงศ มุยคำ 

อนุมัติโดย ถนอม วายุพล 

เผยแพรโดย พิชญพงศ มุยคำ 

 

https://www.wangchompu.go.th/contact4.php

