
คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนส่ิงปฏิกูล 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 

 
๑. ช่ือกระบวนงาน: การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 
๒. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
๓. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
๔. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
๕. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

   1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
๖. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
๗. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
๘. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  30 วัน  
๙. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

๑๐. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล                   
ณัฐชัย สําเนาคูมือประชาชน 28/07/2015 14:45  
๑๑. ชองทางการใหบริการ  

   1) สถานท่ีใหบริการ ท่ีทําการ องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา  
30270  โทรศัพท/โทรสาร 044-300 746 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
 ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

๑๒. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  1. หลักเกณฑ วิธีการ ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่ง
ปฏิกูล โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ จะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจา
พนักงานทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ภายใน..7... วนั กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันท่ี
ออกใบอนุญาต) เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ิน
จะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาต และหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาต
สิ้นสุดแลว ตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม  ท้ังนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลว 
แตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกําหนด จะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินท่ี
คางชําระ และกรณีท่ีผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้ง         เจาพนักงานทองถ่ินมี
อํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 
 



   2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน) 
   (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 
   (2) หลักเกณฑดานคุณสมบัติของผูประกอบกิจการ ดานยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล ดานผูขับข่ีและผูปฏิบัติงานประจํา
ยานพาหนะ ดานสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกตองตามหลักเกณฑ และมีวิธีการควบคุมกํากับการขนสงเพ่ือ
ปองกันการลักลอบท้ิงสิ่งปฏิกูลใหถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดทองถ่ิน) 
    หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ี
ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
 
๑๓. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

 

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอตออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ
เก็บ และขนสิ่งปฏิกูล พรอมหลักฐาน
ท่ีทองถ่ินกําหนด 
 
 

15 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลกระเบื้องนอก 
อําเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา 

- 

2) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของ
คําขอ และความครบถวนของ
เอกสารหลักฐานทันที 
    กรณีไมถูกตอง/ครบถวน เจา
หนาท่ีแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ หากไม
สามารถดําเนินการไดในขณะนั้น ให
จัดทําบันทึกความบกพรองและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
โดยใหเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลง
นามไวในบันทึกนั้นดวย 
 

1 ชั่วโมง องคการบริหารสวน
ตําบลกระเบื้องนอก 
อําเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา 

- 

3) การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีตรวจดานสุขลักษณะ 
    กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดาน
สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
     กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะ แนะนําใหปรับปรุง
แกไขดานสุขลักษณะ 

20 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลกระเบื้องนอก 
อําเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา 

- 



ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) - 
 

การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่ง
ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 
    4.1 กรณีอนุญาต มีหนังสือแจง
การอนุญาตแกผูขออนุญาตทราบ
เพ่ือมารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด หากพน
กําหนดถือวาไมประสงคจะรับ
ใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุหรือขอแก
ตัวอันสมควร 
   4.2 กรณีไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา
การเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล แกผูขอตอ
อายุใบอนุญาตทราบ พรอมแจงสิทธิ
ในการอุทธรณ 
 

8 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลกระเบื้องนอก 
อําเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา 

- 

5) - 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่ง
อนุญาตตออายุใบอนุญาต)แจงใหผู
ขออนุญาตมาชําระคาธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด 
  

1 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลกระเบื้องนอก 
อําเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา 

- 

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม   30 วัน 

 
๑๔. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

          ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 

๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
      15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ - 
2) สําเนาทะเบียนบาน - 0 1 ฉบับ - 

 
 



     15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
 

ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
สําเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

- 0 1 ฉบับ  

2) 

เอกสารหรือหลักฐานแสดง
สถานท่ีรับกําจัดสิ่งปฏิกูลท่ี
ไดรับใบอนุญาตและมีการ
ดําเนินกิจการท่ีถูกตองตาม
หลักสุขาภิบาล โดยมี
หลักฐานสัญญาวาจาง
ระหวางผูขนกับผูกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

แผนการดําเนินงานในการ
เก็บขนสิ่งปฏิกูลท่ีแสดง
รายละเอียดข้ันตอนการ
ดําเนินงาน ความพรอม
ดานกําลังคน งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ และวิธีการ
บริหารจัดการ 

- 0 1 ฉบับ - 

4) 

เอกสารแสดงใหเห็นวาผู
ขับข่ีและผูปฏิบัติงาน
ประจํายานพาหนะผาน
การฝกอบรมดานการ
จัดการ     สิ่งปฏิกูล (ตาม
หลักเกณฑท่ีทองถ่ิน
กําหนด) 

- 0 1 ฉบับ - 

5) 

ใบรับรองแพทยหรือ
เอกสารแสดงการตรวจ
สุขภาพประจําปของ
ผูปฏิบัติงานในการเก็บขน
สิ่งปฏิกูล 

- 1 0 ฉบับ - 

 
 
 
 
 



๑๖. คาธรรมเนียม 
1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตรับทําการเก็บ และขนส่ิงปฏิกูล 

 คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (ปรากฏตามขอบัยญัติองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล 
 และมูลฝอย พ.ศ. 2543 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน ฉบับท่ี 1 ฑ.ศ. 2548)   

 
๑๗. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน ท่ีทําการ องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง  
จังหวัดนครราชสีมา 30270  โทรศัพท/โทรสาร 044-963 035 
หมายเหตุ - 

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th  
/ ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.1111.go.th/


๑๘. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
 
 

 



 



 
 
 
 
 
 



  

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙. หมายเหตุ 
 
 

วันท่ีพิมพ 04/08/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้อง

นอก อําเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 

 


