
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตประกอบกจิกำรรับท ำกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูล 

หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภมูิ กระทรวงสาธารณสุข 

หลักเกณฑ์ วิธีกำรเง่ือนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

หลักเกณฑ์ วิธีการเง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

1.หลักเกณฑ์ วิธีกำร 

 ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกลู โดยท าเป็นธุรกิจหรือไดร้ับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคดิค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าทีท่ีร่ับผดิชอบ โดยยื่นค าขอตาม
แบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด พรอ้มท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่
รับผิดชอบ (ระบ)ุ 

2.เง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ (ตำมที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดของท้องถิ่น) 

 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

 (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบตัิของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการก าจัดสิ่งปฏิกูล และด้านคุณสมบัติของ
ผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 (3)......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น..... 

หมำยเหตุ : -ขั้นตอนการด าเนินตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเ่จ้าหน้าที่ไดร้ับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบไุว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับตัง้แต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนที่ให้บริกำร 
 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร อ ำเภอบ ำเหน็จ
ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เลขท่ี 333 หมู่ที่ 4 ต ำบลบ้ำนเพชร 
อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภมูิ 
โทรศัพท ์044-100941 https://www.Banphet.go.th 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ -) 
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. 

 

 

 

 

https://www.banphet.go.th/


ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 วัน 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการรับ
ท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล พร้อมหลักฐานท่ีท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น)) 

15 นาท ี องค์การบริหารส่วน 
ต าบลบ้านเพชร 

อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์
จังหวัดชัยภูม ิ

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันท ี
   กรณไีม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให ้
แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าท่ี
และผูย้ื่นค าขอลงนามไว้บันทึกนั้นด้วย 
หมำยเหตุ: 
1.ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ให้ระบุ
ไปตามบริบทของท้องถิ่น 
2.หากผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไมส่่งเอกสารเพิ่มให้
ครบถ้วน 

1 ช่ัวโมง องค์การบริหารส่วน 
ต าบลบ้านเพชร 

อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์
จังหวัดชัยภูม ิ

3) การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาต 
1.กรณีอนุญาต 
     มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผูข้ออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนดถือ
ว่าไม่ประสงคร์ับใบอนุญาต เว้นแต่จะมเีหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร 
2.กรณีไม่อนุญาต 
     แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจดั
สิ่งปฏิกูลแกผู่้ขออนุญาตทราบ พรอ้มแจ้งสิทธิในการอุทธรณ ์
หมำยเหตุ: 1.ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 

8 วัน - 

4) ช าระค่าธรรมเนยีม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 
     แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนยีมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
หมำยเหตุ: 
1.ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ให้ระบุ
ไปตามบริบทของท้องถิ่น 
2.กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ 

1 วัน - 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส านักบริหารการทะเบียน 

2) ทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส านักบริหารการทะเบียน 

3) ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร หรือ 
ใบอนุญำตตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

4) เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงสถำนที่ก ำจัดสิ่งปฏกิูลที่ได้รับ
ใบอนุญำตและมีกำรด ำเนินกิจกำรที่ถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

5) แผนกำรด ำเนินงำนในกำรก ำจัดสิ่งปฏิกลูที่แสดงรำยละเอียด
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ควำมพร้อมด้ำนก ำลังคน งบประมำณ 
วัสดุอุปกรณ์ และวิธกีำรบริหำรจดักำร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

6) เอกสำรแสดงให้เห็นว่ำผู้ปฏิบัติงำนที่ท ำหน้ำท่ีก ำจัดสิ่งปฏิกูล
ผ่ำนกำรฝึกอบรมด้ำนสุขอนำมัยและควำมปลอดภัยจำกกำร
ท ำงำน (ตำมหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นก ำหนด) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

7) ใบรับรองแพทย์หรือเอกสำรแสดงกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี
ของผู้ปฏิบัติงำนในกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

 



ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยระเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนยีมใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล ฉบับละไม่

เกิน 5,000 บาทต่อปี 
หมำยเหตุ: (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เลขท่ี 333 หมู่ที่ 4 ต าบลบ้าน

เพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูม ิ
โทรศัพท์ 044-100941 https://www.Banphet.go.th 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมำยเหต:ุ -) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต 

(หมำยเหต:ุ -) 
 

หมำยเหตุ  

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.banphet.go.th/


ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย 

ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภมูภิาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จใน
หน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: ไม่ระบ ุ

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย/ข้อก ำหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:  

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจดัสิ่งปฏิกูล 

17/10/2562 13:49 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรบัประชาชน 

Backend.ibfo.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: - 


