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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บ และขนส่ิงปฏิกูล 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองแปน อ าเภอเจรญิศลิป์ จงัหวดัสกลนคร 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกลู 

หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองแปน อ าเภอเจริญศลิป์ จงัหวดัสกลนคร 
2. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี

เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

3. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
4. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2550 
 

5. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

6. พืน้ที่ให้บริกำร: ทอ้งถ่ิน  

7. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  30 วนั  
8. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

9. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกลู อบต.พนานิคม  
10. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ ส านกัปลดั องคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองแปน  
206 หมู่ 4 อ าเภอเจริญศลิป์ จงัหวดัสกลนคร 47290 
โทรศพัท์ : 0-4270-7558 โทรสาร:  0-4270-7558  
/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
11. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
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1. หลกัเกณฑ ์วิธีการ 
 
 ผูใ้ดประสงคข์อใบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกลู โดยท าเป็นธุรกิจหรือไดร้บัประโยชนต์อบแทน
ดว้ยการคดิคา่บรกิาร ตอ้งย่ืนขออนญุาตตอ่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบ โดยย่ืนค าขอตาม
แบบฟอรม์ท่ีกฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนญุาตตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน ณ กลุม่/กอง/ฝ่าย ท่ี
รบัผิดชอบ (ระบ)ุ 
 
  2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
 
  (1) ผูป้ระกอบการตอ้งย่ืนเอกสารท่ีถกูตอ้งและครบถว้น 
 
 (2) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบกิจการ ดา้นยานพาหนะขนสิ่งปฏิกลู ดา้นผูข้บัข่ีและผูป้ฏิบตังิานประจ า
ยานพาหนะ ดา้นสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกลูถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์และมีวิธีการควบคมุก ากบัการขนสง่เพ่ือ
ปอ้งกนัการลกัลอบทิง้สิ่งปฏิกลูใหถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
 
  (3) ......ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน.... 
 
 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ท่ีไดร้บัเอกสารครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้น
คูมื่อประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแลว้เสรจ็ 
 
 
12. ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัใบอนญุาตย่ืนค า
ขอรบัใบอนญุาตประกอบ
กิจการรบัท าการเก็บ และ
ขนสิ่งปฏิกลู พรอ้มหลกัฐาน
ท่ีทอ้งถ่ินก าหนด 
 

15 นาที องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลหนอง
แปน อ าเภอ
เจรญิศลิป์ 
จงัหวดัสกลนคร 

(สว่นงาน/
หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ : งาน
สง่เสรมิสขุภาพ
และสาธารณสขุ  
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ส านกัปลดั) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของค าขอ และความ
ครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
    กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้น 
เจา้หนา้ท่ีแจง้ตอ่ผูย่ื้นค า
ขอใหแ้กไ้ข/เพิ่มเตมิเพ่ือ
ด าเนินการ หากไมส่ามารถ
ด าเนินการไดใ้นขณะนัน้ ให้
จดัท าบนัทกึความบกพรอ่ง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด โดยให้
เจา้หนา้ท่ีและผูย่ื้นค าขอลง
นามไวใ้นบนัทึกนัน้ดว้ย 
 
 

1 ชั่วโมง องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลหนอง
แปน อ าเภอ
เจรญิศลิป์ 
จงัหวดัสกลนคร 

(1. สว่นงาน/
หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ :งาน
สง่เสรมิสขุภาพ
และสาธารณสขุ  
ส านกัปลดั 
2. หากผูข้อ
ใบอนญุาตไม่
แกไ้ขค าขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิ่มเตมิ
ใหค้รบถว้น ตามท่ี
ก าหนดในแบบ
บนัทกึความ
บกพรอ่งให้
เจา้หนา้ท่ีสง่คืนค า
ขอและเอกสาร 
พรอ้มแจง้เป็น
หนงัสือถึงเหตแุหง่
การคืนดว้ย และ
แจง้สิทธิในการ
อทุธรณ ์(อทุธรณ์
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 
2539)) 

3) 
การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจดา้น
สขุลกัษณะ 

20 วนั องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลหนอง

(1. สว่นงาน/
หนว่ยงานท่ี
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

    กรณีถกูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 
เสนอพิจารณาออก
ใบอนญุาต 
     กรณีไมถ่กูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 
แนะน าใหป้รบัปรุงแกไ้ข
ดา้นสขุลกัษณะ 
 
 

แปน อ าเภอ
เจรญิศลิป์ 
จงัหวดัสกลนคร
ระยอง 

รบัผิดชอบ :งาน
สง่เสรมิสขุภาพ
และสาธารณสขุ  
ส านกัปลดั 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน  
30 วนั นบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น 
(ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสขุ พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครอง (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2557)) 

4) 

- 
 

การแจง้ค  าสั่งออก
ใบอนญุาต/ค าสั่งไม่
อนญุาต 
     1. กรณีอนญุาต 
        มีหนงัสือแจง้การ
อนญุาตแก่ผูข้ออนญุาต
ทราบเพ่ือมารบัใบอนญุาต
ภายในระยะเวลาท่ีทอ้งถ่ิน
ก าหนด หากพน้ก าหนดถือ
วา่ไมป่ระสงคจ์ะรบั
ใบอนญุาต เวน้แตจ่ะมีเหตุ
หรือขอ้แกต้วัอนัสมควร 

8 วนั องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลหนอง
แปน อ าเภอ
เจรญิศลิป์ 
จงัหวดัสกลนคร 

(1.สว่นงาน/
หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ:กอง
สาธารณสขุและ
สิ่งแวดลอ้ม 
2. ในกรณีท่ีเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน 
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีค าสั่งไม่
อนญุาตไดภ้ายใน 
30 วนั นบัแตว่นัท่ี
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

    2. กรณีไมอ่นญุาต 
        แจง้ค าสั่งไมอ่อก
ใบอนญุาตใบอนญุาต
ประกอบกิจการรบัท าการ
เก็บ และขนสิ่งปฏิกลูแก่   ผู้
ขออนญุาตทราบ พรอ้มแจง้
สิทธิในการอทุธรณ ์
 
 

เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น ให้
ขยายเวลาออกไป
ไดอี้กไมเ่กิน 2 
ครัง้ๆ ละไมเ่กิน 
15 วนั และแจง้ให้
ผูย่ื้นค าขอทราบ
ภายใน 7 วนันบั
แตว่นัท่ีพิจารณา
แลว้เสรจ็ ทัง้นีห้าก
เจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินพิจารณา
ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ให้
แจง้เป็นหนงัสือให้
ผูย่ื้นค าขอทราบ
ถึงเหตแุหง่ความ
ลา่ชา้ทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแลว้เสรจ็ 
พรอ้มส าเนาแจง้ 
ก.พ.ร. ) 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนญุาต) 
    แจง้ใหผู้ข้ออนญุาตมา
ช าระคา่ธรรมเนียมตาม
อตัราและระยะเวลาท่ี
ทอ้งถ่ินก าหนด  
 

1 วนั องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลหนอง
แปน อ าเภอ
เจรญิศลิป์ 
จงัหวดัสกลนคร 

(1. สว่นงาน/
หนว่ยงานท่ี
รบัผิดชอบ : งาน
สง่เสรมิสขุภาพ
และสาธารณสขุ  
ส านกัปลดั 
2. กรณีไมช่  าระ
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด จะตอ้ง
เสียคา่ปรบัเพิ่มขึน้
อีกรอ้ยละ 20 ของ
จ านวนเงินท่ีคา้ง
ช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   30 วนั 
 

13. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บำ้น 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ส ำเนำ
ใบอนญุำตตำม
กฎหมำยอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
ทอ้งถ่ินก ำหนด) 

2) เอกสำรหรือ - 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

หลกัฐำนแสดง
สถำนท่ีรบัก ำจดั
สิ่งปฏิกลูท่ีไดร้บั
ใบอนญุำตและมี
กำรด ำเนิน
กิจกำรท่ีถกูตอ้ง
ตำมหลกั
สขุำภิบำล โดยมี
หลกัฐำนสญัญำ
วำ่จำ้งระหวำ่งผู้
ขนกบัผูก้  ำจดัสิ่ง
ปฏิกลู 

หลกัฐำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
ทอ้งถ่ินก ำหนด) 

3) 

แผนกำร
ด ำเนินงำนใน
กำรเก็บขนสิ่ง
ปฏิกลูท่ีแสดง
รำยละเอียด
ขัน้ตอนกำร
ด ำเนินงำน ควำม
พรอ้มดำ้น
ก ำลงัคน 
งบประมำณ วสัดุ
อปุกรณ ์และ
วิธีกำรบริหำร
จดักำร 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
ทอ้งถ่ินก ำหนด) 

4) 

เอกสำรแสดงให้
เห็นวำ่ผูข้บัข่ีและ
ผูป้ฏิบตังิำน
ประจ ำ

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
ทอ้งถ่ินก ำหนด) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ยำนพำหนะผำ่น
กำรฝึกอบรมดำ้น
กำรจดักำร     สิ่ง
ปฏิกลู (ตำม
หลกัเกณฑท่ี์
ทอ้งถ่ินก ำหนด) 

5) 

ใบรบัรองแพทย์
หรือเอกสำร
แสดงกำรตรวจ
สขุภำพประจ ำปี
ของผูป้ฏิบตังิำน
ในกำรเก็บขนสิ่ง
ปฏิกลู 

- 1 0 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
ทอ้งถ่ินก ำหนด) 

 
15. ค่ำธรรมเนียม 
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บ และขนส่ิงปฏิกูล ฉบับละไม่เกิน 3,000 บำทต่อปี 

 ค่ำธรรมเนียม 3,000 บาท 
หมำยเหตุ (ระบตุามบญัชีอตัราคา่ธรรมเนยีมทา้ยขอ้บญัญตัอิงคก์ารบริหารสว่นต าบลพนานคิม เรือ่ง การ
ควบคมุการเก็บ ขน หรือก าจดัสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2551)   
 

 
16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแปน 

หมายเหตุ (ส านกัปลดั องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแปน  
206 หมู่ 4 อ าเภอเจริญศลิป์ จงัหวดัสกลนคร 47290 
โทรศพัท์ : 0-4270-7558 โทรสาร:  0-4270-7558 /www.obtnongpan.go.th(ศูนยร์บัเรือ่งรอ้งทกุข์)) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน เว็บไซต ์: www.obtnongpan.go.th  

หมายเหตุ (ศูนย์รบัเรื่องรอ้งทกุข์) 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
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หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

 
17. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 
 

 
18. หมำยเหตุ 
การแจง้ผลการพิจารณา 
 
19.1ในกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ไมอ่าจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีค าสั่งไมอ่นญุาตไดภ้ายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูตอ้งและครบถว้น ใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน 2 ครัง้ๆ ละไมเ่กิน 15 วนั และใหแ้จง้ตอ่ผูย่ื้นค าขอทราบ
ภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแลว้เสรจ็ 
 
19.2 ในกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินพิจารณายงัไมแ่ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็นหนงัสือให ้ผูย่ื้นค า
ขอทราบถึงเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 วนัจนกวา่จะพิจารณาแลว้เสรจ็ พรอ้มส าเนาแจง้ ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
 
 

 


