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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึกอําเภอทุงเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 

 

1. ชื่อกระบวนงาน : การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึก อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 

  2)  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึกเรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2547 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด  0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด  0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน กรมอนามัย องคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึก น.ส.สุพรรณี  รัตนงาม 

สําเนาคูมือประชาชน 23/07/2015 14:36  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการองคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึกอําเภอทุงเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย 64150  

โทร. 055-659241 โทรสาร 055-659387/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดตามหนาที่รับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ทองถิ่นเปดใหบริการ) 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑวิธีการ 

  ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการจะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาที่ที่

รับผิดชอบภายใน..7... วันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อไดยื่นคําขอ

พรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะมีคําสั่งไมตออายุ

ใบอนุญาตและหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลวตอง

ดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 

  ทั้งนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดจะตองเสีย

คาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระและกรณีที่ผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน

เกินกวา 2 ครั้งเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ

จนครบจํานวน 

 2. เงื่อนไขในการย่ืนคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น) 

  (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 

   (2) หลักเกณฑดานคุณสมบัติของผูประกอบกิจการดานยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลดานผูขับขี่และผูปฏิบัติงาน

ประจํายานพาหนะดานสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกตองตามหลักเกณฑและมีวิธีการควบคุมกํากับการ

ขนสงเพื่อปองกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลใหถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดทองถิ่น) 

   (3) ปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึกเรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ.2547 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไว

ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวล

า

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรับใบอนุญาตย่ืนคําขอตอ

อายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับ

ทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลพรอม

หลักฐานที่ทองถิ่นกําหนด 
 

15 นาที องคการบริหาร

สวนตําบล 

ไทยชนะศึก 

อําเภอทุงเสลี่ยม

จังหวัดสุโขทัย 

 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง

ของคําขอและความครบถวนของ

1 ชั่วโมง องคการบริหาร

สวนตําบล 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวล

า

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

เอกสารหลักฐานทันที 

กรณีไมถูกตอง/ครบถวนเจาหนาที่

แจงตอผูยื่นคําขอใหแกไข/

เพิ่มเติมเพื่อดําเนินการหากไม

สามารถดําเนินการไดในขณะนั้น

ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและ

รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่

กําหนดโดยใหเจาหนาที่และผูยื่น

คําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

ไทยชนะศึก 

อําเภอ ทุงเสลี่ยม 

จังหวัดสุโขทัย 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ตรวจดานสุขลักษณะ 

กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะแนะนําให

ปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ 

 
 

20 วัน องคการบริหาร

สวนตําบล    

ไทยชนะศึก

อําเภอ ทุงเสลี่ยม

จังหวัดสุโขทัย 

 กฎหมายกําหนด

ภายใน 

30 วันนับแตวันที่

เอกสารถูกตอง

และครบถวน 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสุขพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับท่ี 

2) พ.ศ. 2557) 

 

4) 

- 
 

การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/

คําสั่งไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต 

    4.1 กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขอ

8 วัน องคการบริหาร

สวนตําบลไทย

ชนะศึกอําเภอทุง

เสลี่ยมจังหวัด

สุโขทัย 

 ในกรณีที่เจา

พนักงานทองถิ่น

ไมอาจออก

ใบอนุญาตหรือยัง

ไมอาจมีคําสั่งไม
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวล

า

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

อนุญาตทราบเพื่อมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่

ทองถิ่นกําหนดหากพนกําหนดถือ

วาไมประสงคจะรับใบอนุญาตเวน

แตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอัน

สมควร 

   4.2 กรณีไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต 

แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา

การเก็บและขนสิ่งปฏิกูลแกผูขอ

ตออายุใบอนุญาตทราบพรอมแจง

สิทธิในการอุทธรณ 

อนุญาตไดภายใน 

30 วันนับแตวันที่

เอกสารถูกตอง

และครบถวนให

แจงการขยายเวลา

ใหผูขออนุญาต

ทราบทุก 7 วัน

จนกวาจะ

พิจารณาแลวเสร็จ

พรอมสําเนาแจง

สํานักก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่ง

อนุญาตตออายุใบอนุญาต) 

แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด 

 
 

1 วัน องคการบริหาร

สวนตําบลไทย

ชนะศึกอําเภอทุง

เสลี่ยมจังหวัด

สุโขทัย 

 กรณีไมชําระตาม

ระยะเวลาที่

กําหนดจะตองเสีย

คาปรับเพิ่มขึ้นอีก

รอยละ 20 ของ

จํานวนเงินที่คาง

ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียนบาน - 0 1 ฉบับ - 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) 
สําเนาใบอนุญาตตาม

กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

- 0 1 ฉบับ  

2) 

เอกสารหรือหลักฐานแสดง

สถานที่รับกําจัดสิ่งปฏิกูลที่

ไดรับใบอนุญาตและมีการ

ดําเนินกิจการที่ถูกตองตาม

หลักสุขาภิบาลโดยมี

หลักฐานสัญญาวาจาง

ระหวางผูขนกับผูกําจัดสิ่ง

ปฏิกูล 

- 0 1 ฉบับ  

3) 

แผนการดําเนินงานในการ

เก็บขนสิ่งปฏิกูลที่แสดง

รายละเอยีดขั้นตอนการ

ดําเนินงานความพรอมดาน

กําลังคนงบประมาณวัสดุ

อุปกรณและวิธีการบริหาร

จัดการ 

- 0 1 ฉบับ  

4) 

เอกสารแสดงใหเห็นวาผูขับ

ขี่และผูปฏิบัติงานประจํา

ยานพาหนะผานการ

ฝกอบรมดานการจัดการสิ่ง

- 0 1 ฉบับ  
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ที ่
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

ปฏิกูล (ตามหลักเกณฑที่

ทองถิ่นกําหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทยหรือ

เอกสารแสดงการตรวจ

สุขภาพประจําปของ

ผูปฏิบัติงานในการเก็บขน

สิ่งปฏิกูล 

- 1 0 ฉบับ  

 

16. คาธรรมเนียม 

1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลฉบับละไมเกิน 5,000 บาทตอป 

คาธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ  (ตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมแนบทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึกเรื่องการ

กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ. 2547) 

ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึก อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150 โทร. 055-

659241 โทรสาร 055-659387 

หมายเหตุ(งานรับเรื่องราวรองทกุขรองเรียน) 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

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

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น) 
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18. หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 
 

วันที่พิมพ 24/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลไทยชนะ

ศึกอําเภอทุงเสลี่ยมจังหวัด

สุโขทัยสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 


