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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูล 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ : กองคลัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองคู 
กระทรวง : กระทรวงสำธำรณสุข 
 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 
  1)  พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 
  2)   พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป  
7. พื้นที่ใหบ้ริกำร : พื้นท่ีในเขตต าบลหนองคู  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน       0  
 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด   0  
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด  0  
10.  ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล 

19/05/2558 14:47  
11.  ช่องทำงกำรให้บริกำร  
    1) สถำนที่ให้บริกำร  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

เลขท่ี ๕๕   ม.๙ ต าบลหนองคู อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๓๐ โทร. ๐๔๔-๖๖๐๗๔๘ 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมำยเหตุ  - 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
           1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
               ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นค าขอตาม
แบบฟอร์มท่ีกฎหมายก าหนดพร้อมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่าย 
ท่ีรับผิดชอบ (ระบุ) 
 
           2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
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(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
(2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านสุขลักษณะการก าจัดส่ิงปฏิกูลและด้านคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

      (3) ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น 
         หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วน 
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ  
               ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

 
หมำยเหตุ 

1 
การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล

พร้อมหลักฐานท่ีท้องถิ่นก าหนด 
 

๑๐ นาที 

กองคลัง 
องค์การบริหาร 

ส่วนต าบล 
หนองคู 

- 

2 
การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค า
ขอและความครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อ
ผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ
หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนดโดย 
ให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ใน

บันทึก 
นั้นด้วย 

๔๕  นาที 

กองคลัง 
องค์การบริหาร 

ส่วนต าบล 
หนองคู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

3 
 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน

สุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตาม 

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

20 วัน 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
หนองคู 

 
 
 
 

 
 
- 

4 
- 
 

การแจ้งค าส่ังออกใบอนุญาต/ค าส่ังไม่
อนุญาต 

8 วัน 
กองคลัง 

องค์การบริหาร
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

 
หมำยเหตุ 

    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาต

ทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนดหากพ้น

ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 

    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าส่ังไม่ออกใบอนุญาตประกอบ

กิจการรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ

อุทธรณ์ 

ส่วนต าบล 
หนองคู 

 
 
 
 
 
 
- 

5) 
- 
 

ช าระค่าธรรมเนียม  
(กรณีมีค าส่ังอนุญาต) 

แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียม
ตามอัตราและระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด 

 
 

1 วัน 

กองคลัง 
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
หนองคู 

กรณีไม่
ช าระตาม
ระยะเวลาท่ี
ก าหนด
จะต้องเสีย
ค่าปรับ
เพิ่มข้ึนอีก
ร้อยละ 20 
ของจ านวน
เงินท่ีค้าง
ช าระ 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๓๐ วัน 
 

14.  งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
      ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15.  รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบับ - 
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ส าเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุม
อาคารหรือ
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 0 1 ฉบับ 

 
 
 
 
                 - 

2) 

เอกสารหรือ
หลักฐานแสดง
สถานท่ีก าจัดส่ิง
ปฏิกูลท่ีได้รับ
ใบอนุญาตและมี
การด าเนินกิจการ
ท่ีถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 

- 0 1 ฉบับ 

 
 
 
           - 

3) 

แผนการ
ด าเนินงานในการ
ก าจัดส่ิงปฏิกูลท่ี
แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการ
ด าเนินงานความ
พร้อมด้าน
ก าลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์และ
วิธีการบริหาร
จัดการ 

- 0 1 ฉบับ 

   
 
 
 
                - 

4) 

เอกสารแสดงให้
เห็นว่า
ผู้ปฏิบัติงานท่ีท า
หน้าท่ีก าจัดส่ิง
ปฏิกูลผ่านการ
ฝึกอบรมด้าน
สุขอนามัยและ
ความปลอดภัย

- 0 1 ฉบับ 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

จากการท างาน 
(ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ท้องถิ่นก าหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย์
หรือเอกสารแสดง
การตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของ
ผู้ปฏิบัติงานใน
การก าจัดส่ิง
ปฏิกูล 

- 1 0 ฉบับ 

 

 
16.   ค่ำธรรมเนียม 
     1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรับท ำกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลฉบับละไม่เกิน 5,000 บำทต่อปี 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ  - 

17.   ช่องทำงกำรร้องเรียน 
       ๑. ช่องทำงกำรร้องเรียน  งานร้องเรียนและร้องทุกข์  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

เลขท่ี  ๕๕  หมู่ท่ี  ๙  ต าบลหนองคู  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๑๓๐  โทร. ๐๔๔-๖๖๐๗๔๘  
หมำยเหตุ  - 

     
18.   ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
 ๑. แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

   (เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 

19. หมำยเหตุ 
       - 
 
 


