
คู่มือสําหรับประชาชน 
  

งานให้บริการ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขน
สิ่งปฏิกูล 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส่วนการคลัง อบต.ทุ่งใหญ่ 
ประเภทของการบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของการให้บริการ อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาต พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 

2550 
ระดับผลกระทบ บริการท่ัวไป 
  
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
ส่วนการคลัง อบต.ทุ่งใหญ่ 

 

 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 30วัน 
  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลโดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะมีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้
ขออนุญาตรายใหม่ 
 ท้ังน้ีหากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกําหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีค้างชําระและกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 
2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งให้ผู้น้ันหยุดดําเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 
2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 
 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน 
 (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลด้านผู้ขับข่ีและผู้ปฏิบัติงาน
ประจํายานพาหนะด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุมกํากับการขนส่งเพ่ือ
ป้องกันการลักลอบท้ิงสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดท้องถ่ิน) 
 (3) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส่วน
ท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน.... 
 หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีได้รบัเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุ
ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 



ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี 
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการรบัทําการเก็บ
และขนสิ่งปฏิกูลพร้อมหลักฐานท่ีท้องถ่ิน
กําหนด 

15 นาที ส่วนการคลัง 
อบต.ทุ่งใหญ่ 

 

2 การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของคํา
ขอและความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณไีม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจาหน้าท่ีแจ้งต่อ
ผู้ยื่นคําขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ
หากไมส่ามารถดําเนินการได้ในขณะน้ันให้
จัดทําบันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้
ยื่นคําขอลงนามไว้ในบันทึกน้ันด้วย 

1 ช่ัวโมง ส่วนการคลัง 
อบต.ทุ่งใหญ่ 

หากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่แก้ไขคํา
ขอหรือไมส่่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ตามที่กําหนดในแบบ
บันทึกความบกพร่องให้
เจ้าหน้าที่สง่คืนคําขอ
และเอกสารพรอ้มแจง้
เป็นหนังสอืถึงเหตุแหง่
การคืนด้วยและแจง้
สิทธิในการอทุธรณ์ 
(อุทธรณ์ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 2539)) 

3 การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณไีม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะแนะนําให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 

20 วัน ส่วนการคลัง 
อบต.ทุ่งใหญ่ 

กฎหมายกําหนด
ภายใน 
30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตามพ.ร.บ. 
การสาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 และ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2557)) 

4 - 
 

การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสัง่ไม่
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
    4.1 กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบเพ่ือมารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนดหากพ้นกําหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะ
มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
   4.2 กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
 แจ้งคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการรบัทําการเก็บ
และขนสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ ์

8 วัน ส่วนการคลัง 
อบต.ทุ่งใหญ่ 

ในกรณีทีเ่จ้า
พนักงานทอ้งถิน่
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือ
ยังไม่อาจมีคําส่ัง
ไม่อนุญาตได้
ภายใน 30 วัน
นับแต่วนัที่
เอกสารถกูต้อง
และครบถว้นให้
แจ้งการขยาย
เวลาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบทกุ 
7 วันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้ว
เสร็จพร้อม
สําเนาแจ้งสํานกั
ก.พ.ร. ทราบ) 

5 - 
 

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียม
ตามอัตราและระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด 
 

1 วัน ส่วนการคลัง 
อบต.ทุ่งใหญ่ 

กรณีไม่ชําระตาม
ระยะเวลาที่
กําหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่ค้าง
ชําระ) 



งานบริการนี้ผ่านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 
ระยะเวลา 
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ - 
2) สําเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบับ - 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อ่ืนๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถ่ินกําหนด) 

2 เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ี
รับกําจัดสิ่งปฏิกูลท่ีไดร้ับใบอนุญาต
และมีการดําเนินกิจการท่ีถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐาน
สัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้กําจัด
สิ่งปฏิกูล 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
กําหนด) 

3 แผนการดาํเนินงานในการเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลท่ีแสดงรายละเอียดข้ันตอน
การดําเนินงานความพร้อมด้าน
กําลังคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์
และวิธีการบริหารจัดการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถ่ิน
กําหนด) 

4 เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับข่ีและ
ผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะผ่าน
การฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่ง
ปฏิกูล (ตามหลักเกณฑ์ท่ีท้องถ่ิน
กําหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถ่ิน
กําหนด) 

5 ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดง
การตรวจสุขภาพประจําปีของ
ผู้ปฏิบัติงานในการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถ่ิน
กําหนด) 



ค่าธรรมเนียม 
อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 
 

ช่องทางการร้องเรียน 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ โทรศัพท์ 0 4592 4092 หรือ  
เว็บไซต์ http://www.thungyai-ssk.go.th  
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
 


