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การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับ 

ทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 

  

 

คูมือสําหรับประชาชน 
ตามพระราชบัญญตักิารอํานวยความสะดวก 

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

 
 

ฉบบัยกเลิกขอสาํเนาเอกสาร 
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

 
 

 

 

ชองทางการใหบริการ 
  
 สถานท่ีใหบริการ  

  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 30120 
  เบอรโทรศัพท 0 4400 9825   
            โทรสาร 0 4408 1259 
           เว็บไซต : www.kudjok.go.th 
 

 ระยะเวลาเปดใหบริการ  
 

 เปดใหบริการ วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)                                  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ – 
 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
1. หลักเกณฑ วิธีการ 
 ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบ
แทนดวยการคิดคาบริการ ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยยื่นคําขอ
ตามแบบฟอรมท่ีกฎหมายกําหนด พรอมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอกําหนดของทองถ่ิน 
  2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ  
  (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 
 (2) หลักเกณฑดานคุณสมบัติของผูประกอบกิจการ ดานยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล ดานผูขับข่ีและผูปฏิบัติงานประจํา
ยานพาหนะ ดานสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกตองตามหลักเกณฑ และมีวิธีการควบคุมกํากับการขนสงเพ่ือ
ปองกันการลักลอบท้ิงสิ่งปฏิกูลใหถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 
 
 หมายเหต:ุ ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 

งานที่ใหบริการ          การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ     สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
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ข้ันตอน ระยะเวลา  
ระยะเวลาดําเนินการรวม   29 วัน 

ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล พรอม

หลักฐานท่ีทองถ่ินกําหนด 

15 นาที  

 

2) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของคําขอ และ

ความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที 

    กรณีไมถูกตอง/ครบถวน เจาหนาท่ีแจงตอผูยื่น

คําขอใหแกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ หากไม

สามารถดําเนินการไดในขณะนั้น ใหจัดทําบันทึก

ความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยใหเจาหนาท่ี

และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

1 ชั่วโมง - 

3) 

การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีตรวจดานสุขลักษณะ 

    กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ เสนอ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

     กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ 

แนะนําใหปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ 

20 วัน - 

4) 

- 

 

การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต 

     1. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขออนุญาต

ทราบเพ่ือมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีทองถ่ิน

กําหนด หากพนกําหนดถือวาไมประสงคจะรับ

ใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร 

    2. กรณีไมอนุญาต 

        แจงคําสั่งไมออกใบอนุญาตใบอนุญาต

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลแก   

ผูขออนุญาตทราบ พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ 

7 วัน - 

 

 

 

5) 

- 

 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต) 

    แจงใหผูขออนุญาตมาชําระคาธรรมเนียมตาม

อัตราและระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด  

1 วัน - 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน 1 0 ฉบับ  

2) ทะเบียนบาน 1 0 ฉบับ  

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล 1 0 ฉบับ  

4) 
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ี

มีการมอบอํานาจ) 

1 0 ฉบับ  

5) 

หลักฐานท่ีแสดงการเปนผู

มีอํานาจลงนามแทนนิติ

บุคคล 

1 0 ฉบับ  

 
เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 

0 1 ฉบับ  

2) 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีรับกําจัด

สิ่งปฏิกูลท่ีไดรับใบอนุญาตและมีการดําเนิน

กิจการท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล โดยมี

หลักฐานสัญญาวาจางระหวางผูขนกับผู

กําจัดสิ่งปฏิกูล 

0 1 ฉบับ  

3) 

แผนการดําเนินงานในการเก็บขนสิ่งปฏิกูลท่ี

แสดงรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน 

ความพรอมดานกําลังคน งบประมาณ วัสดุ

อุปกรณ และวิธีการบริหารจัดการ 

0 1 ฉบับ  

4) 

เอกสารแสดงใหเห็นวาผูขับข่ีและ

ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะผานการ

ฝกอบรมดานการจัดการ     สิ่งปฏิกูล    

(ตามหลักเกณฑท่ีทองถ่ินกําหนด) 

0 1 ฉบับ  

5) ใบรับรองแพทยหรือเอกสารแสดงการตรวจ

สุขภาพประจําปของผูปฏิบัติงานในการเก็บ

1 0 ฉบับ  
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ขนสิ่งปฏิกูล 

หมายเหตุ –ไมเรียกสําเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให จากประชาชน ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุด
จอก เรื่อง  ยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาหนังสือรับรอง นิติบุคคล
เพ่ือการติดตอทําธุรกรรมการขออนุญาตประกอบกิจการรีบทํา การเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   ในพ้ืนท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลกุดจอก 

คาธรรมเนียม 
 

1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการเกบ็ และขนส่ิงปฏิกูล ฉบับละไมเกิน 5,000 บาทตอป 

 คาธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ : 

ชองทางการรองเรียน 
 
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน /แนะนําบริการ 
1) 1.ทางไปรษณีย  

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 57/1 หมูท่ี 9 ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ             
จังหวัดนครราชสีมา 30120 
2. ทางอินเทอรเน็ต เว็ปไซค http://www.kudjok.go.th 

3. ทางโทรศัพท :0 4400 9825 โทรสาร: 0 4408 1259  
4. รองเรียนดวยตนเอง ณ องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
5. ตูรับฟงความคิดเห็น ณ องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
 

2) ศูนยดํารงธรรมจังหวัด,ศูนยดํารงธรรมอําเภอ หรือสายดวน 1567 
 

3) 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)) 
4) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)  
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 

- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
 

http://www.kudjok.go.th/
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ตัวอยางแบบฟอรม  
 

คําขอรับใบอนุญาตการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
  
             เขียนท่ี......................................................... 
      วันท่ี..................เดือน................................พ.ศ. .................. 
  
  ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคล)................................................อายุ.................ป สัญชาติ
................ บานเลขท่ี ...........หมูท่ี.......... ตรอก/ซอย............................ถนน............................. ..  แขวง/ตําบล
........................................ เขต/อําเภอ....................................จังหวัด.............................ไปรษณีย.......................... เบอร
โทรศัพท................................... เลขประจําตัวประชาชน........................................................  
  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตอเจาพนักงานทองถ่ินดังตอไปนี้ 
  1. การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ชื่อ.........................  ประเภท...ขนท้ิงขยะ  ,กําจัดสิ่งปฏิกูล.......... 
พ้ืนท่ีใหบริการ..........................ครอบครัว อัตราคาบริการ......................บาท/เดือน/ป 

2.  เขตบริการในพ้ืนท่ีซอย...................................ถนน.....................................หมูท่ี...........................  
ตําบล/แขวง............................ อําเภอ/เขต................................. จังหวัด.............................โทรศัพท............................ 

3. มีพาหนะในการบริการจํานวน.................... คัน  มีคนงาน..........................คน   
  4. ผูดําเนินกิจการ/คนงาน         

          1. ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).....................................................................อายุ ..............ป  สัญชาติ
....................อยูบานเลขท่ี............ ซอย................................ ถนน ............................ หมูท่ี.. ......... ตําบล/แขวง
................................อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด......................... โทรศัพท........................... 
     2.  ผูดําเนินกิจการชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).....................................................................
อายุ ..............ป  สัญชาติ...........................อยูบานเลขท่ี............ ซอย................................ ถนน ................................... 
หมูท่ี..................... ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต...................................... จังหวัด............................. 
โทรศัพท................... 

พรอมคํารองนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยดังนี้ 
  (  ) สําเนาบัตรประจําตัว(บัตรประชาชน/บัตรขาราชการหรือบัตรอ่ืน)...(ท้ังผูขออนุญาตและผูขนท้ิง)
  (  ) สําเนาทะเบียนบาน(ท้ังผูขออนุญาตและผูขนท้ิง) 
  (  ) รูปถาย 1 นิ้ว 2 รูป(ท้ังผูขออนุญาตและผูขนท้ิง) 
  (  ) หลักฐานการอนุญาตเดิม 
  (  ) ใบรับรองแพทย 
  (  ) หนังสือบอบอํานาจ(ถามี) 

(  ) สําเนาทะเบียนรถ พรอมรูปถาย 
  (  ) หนังสืออนุญาตอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกิจการ 
  1).................................................................................................................................... 
  2).................................................................................................................................... 
  3).................................................................................................................................... 
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แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนจริงทุกประการ 
       
       (ลงชื่อ)........................................ผูขอตอใบอนุญาต 
            (.............................................) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

  (  )เห็นสมควรใหใบอนุญาตและกําหนดเง่ือนไขดังนี้................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................  

 (  )ไมเห็นควรอนุญาต เพราะ...................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

           )ลงชื่อ............................................(เจาพนักงานสาธารณสุข  

                                         (.........................................................)  

            ตําแหนง....................................................... 

              
คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

 (  )อนุญาตใหประกอบกิจการได 

 (  )ไมอนุญาตใหประกอบการ เพราะ................................................................................................................  

             )ลงชื่อ............................................................(เจาพนักงานทองถ่ิน  

                               ..........)(..................................................  

                   ตําแหนง........................................................ 
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-ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 
 

• ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 

• หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

• ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

• หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

• กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
1.พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 
2.ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2554 

• ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

• พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

• กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ     วัน  

• ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

• ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล                        
อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา  สําเนาคูมือประชาชน 27/07/2015 09:46  

 
 
 
 
 
 


