
คู่มือส าหรับประชาชน : การก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ. 2553 
หน่วยงานท่ีให้บริการ :เทศบาลต าบลบัวสว่าง * อ าเภอพรรณนานิคมจังหวัดสกลนครกระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1. หลักเกณฑ์และวิธีการ 

 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ

คิดค่าบริการต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มท่ี

กฏหมายก าหนดพร้อมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม /กอง/ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ (ระบุ) 

 

2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

 

(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน  

 

(2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้ายยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะ

ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนส่ิงปฏิกูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุมก ากับการขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบท้ิงส่ิง

ปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

(3) ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้

ในข้อก าหนดของท้องถิ่น 

 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ

ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 

งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง
ต าบลสว่างอ าเภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนคร  47130  เบอร์
โทรศัพท์  042-973016/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :30 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท า
การเก็บและขนส่ิงปฏิกูลพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด  

(หมายเหตุ: (ระยะเวลาการให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของพื้นที่)) 

15 นาที - 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันทีกรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าท่ี

แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการหากไม่

สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดท าบันที กความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น
ด้วย 

(หมายเหตุ: (1.ระยะเวลาการให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานท่ี

1 ชั่วโมง - 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของพื้นที่ 
2.  หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้
เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค าขอและส่งเอกสารพร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึง
เหตุแห่งการคืนด้วยและแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์  (อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539))) 

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าท่ีตรวจด้านสุขลักษณะกรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน

สุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาตกรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้ปรัลปรุงแก้ไขด้าน

สุขลักษณะ 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาการให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของพื้นที่ 
2. กฏหมายก าหนดภายใน  30  วันนับแต่วันที่เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน  (ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ.  2535  มาตรา  
56  ปฏิบัติราชการทางปกครอง  (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557)))) 

20 วัน - 
 

4) การพิจารณา 
การแจ้งค าส่ังออกใบอนุญาต 

1. กรณีอนุญาตมีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนดหากพ้น

ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อ

แก้ตัวอันสมควร 
2.  กรณีไม่อนุญาตแจ้งค าส่ังไม่ออกใบอนุญาตใบอนุญาต

ประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาการให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของพื้นที่ 
2.  ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีค าส่ังไม่อนุญาตได้ภายใน  30  วันนับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณแล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจ้งส านัก
ก.พ.ร. ทราบ)) 

8 วัน - 
 

5) การพิจารณา 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าส่ังอนุญาตแจ้งให้ผู้ขออนุญาตมา
ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด) 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาการให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของพื้นที่ 
2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาท่ีก าหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้น
อีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ)) 

1 วัน - 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหตุ- 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง  
ฉบับจริง1ฉบับ 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด ) 

4) 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีรับก าจัดส่ิงปฏิกูลท่ีได้รับ

ใบอนุญาตและมีการด าเนินกิจการท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
โดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดส่ิงปฏิกูล  

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด ) 

- 

5) 

 

แผนการด าเนินงานในการเก็บชนส่ิงปฏิกูลท่ีแสดงรายละเอียด

ขั้นตอนการด าเนินงานความพร้อมด้านก าลังคนงบประมาณวัสดุ
อุปกณ์และวิธีการบริหารจัดการ 

ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด ) 

- 

6) 
 

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะ
ผ่านการฝึกอบรมอ้านการจัดการส่ิงปฏิกูล(ตามหลักเกณฑ์ท่ี

ท้องถ่ินก าหนด) 
ฉบับจริง0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด ) 

- 

7) 

 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของ

ผู้ปฏิบัติงานในการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 
ฉบับจริง1ฉบับ 

ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด ) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) รับท าการเก็บขนส่งปฏิกูลและมูลฝอย 

(หมายเหตุ: -) 
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท 

 

 

2) รับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

(หมายเหตุ: -) 
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท 

 

 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ  

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่างอ าเภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนคร 47130 เบอร์
โทร.042-973016 

(หมายเหตุ: -) 
2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาตการเก็บและขนส่ิงปฏิกูล  
(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ 

- 
 



 

 

ชื่อกระบวนงาน:การก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยพ .ศ. 2553 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :เทศบาลต าบลบัวสว่าง * อ าเภอพรรณนานิคมจังหวัดสกลนครกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบัวสว่าง * อ าเภอพรรณนานิคมจังหวัดสกลนคร 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง : 

 
1)พ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๓๕ 

ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ:ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา :พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 30.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:[ส าเนาคู่มือประชาชน] การก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยพ .ศ. 2553  ส านักงานเทศบาลต าบลบัว

สว่างต าบลสว่างอ าเภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนคร  47130  เบอร์โทรศัพท์  042-973016  28/10/2558 16:13 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าท่ี 


