
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่
กฎหมายก าหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ (ระบุ) 
 
2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลด้านผู้ขับข่ีและผู้ปฏิบัติงานประจ า
ยานพาหนะด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุมก ากับการขนส่งเพื่อป้องกัน
การลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 (3) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก  อ าเภอเชียงแสน  จังหวัด
เชียงราย 
 หมายเหตุเลขที่ 358 หมู่ที่ 3  ต ำบลป่ำสัก  อ ำเภอเชียงแสน  
จังหวัดเชียงรำย57150 
โทรศัพท์  :   0-5395-5050  
เวปไซด์  :   www.pasak.go.th  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :30 วัน 



 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำกำรให้บริกำรส่วนงำน/หน่วยงำนที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตำมบริบทของพ้ืนที่)) 

15 นาท ี องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าสัก อ าเภอ
เชียงแสน จังหวัด

เชียงราย 
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 
 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำกำรให้บริกำรส่วนงำน/หน่วยงำนที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตำมบริบทของพ้ืนที่ 
2. หำกผู้ขอใบอนุญำตไม่แก้ไขค ำขอหรือไม่ส่งเอกสำรเพ่ิมเติม
ให้ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดในแบบบันทึกควำมบกพร่องให้
เจ้ำหน้ำที่ส่งคืนค ำขอและเอกสำรพร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุ
แห่งกำรคืนด้วยและแจ้งสิทธิในกำรอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตำม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองพ.ศ. 2539)) 

1 ชั่วโมง องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าสัก อ าเภอ
เชียงแสน จังหวัด

เชียงราย 
 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
 
 
(หมำยเหตุ: ((1. ระยะเวลำกำรให้บริกำรส่วนงำน/หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบให้ระบุไปตำมบริบทของพ้ืนที่ 

20 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าสัก อ าเภอ
เชียงแสน จังหวัด

เชียงราย 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
2. กฎหมำยก ำหนดภำยใน 
30 วันนับแต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน 
(ตำมพ.ร.บ. กำรสำธำรณสุขพ.ศ. 2535 มำตรำ 56 และ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2557) 
)) 

4) กำรพิจำรณำ 
การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการรับท า
การเก็บและขนสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์ 
 
 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำกำรให้บริกำรส่วนงำน/หน่วยงำนที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตำมบริบทของพ้ืนที่ 
2. ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไม่อำจออกใบอนุญำตหรือยัง
ไม่อำจมีค ำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่เอกสำร
ถูกต้องและครบถ้วนให้แจ้งกำรขยำยเวลำให้ผู้ขออนุญำต
ทรำบทุก 7 วันจนกว่ำจะพิจำรณำแล้วเสร็จพร้อมส ำเนำแจ้ง
ส ำนักก.พ.ร. ทรำบ)) 

8 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าสัก อ าเภอ
เชียงแสน จังหวัด

เชียงราย 
 

5) กำรพิจำรณำ 
ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
 
 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำกำรให้บริกำรส่วนงำน/หน่วยงำนที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตำมบริบทของพ้ืนที่ 

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าสัก อ าเภอ
เชียงแสน จังหวัด

เชียงราย 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
2. กรณีไม่ช ำระตำมระยะเวลำที่ก ำหนดจะต้องเสียค่ำปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ ำนวนเงินที่ค้ำงช ำระ)) 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

- 

3) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

4) 
 

เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงสถำนที่รับก ำจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้รับ
ใบอนุญำตและมีกำรด ำเนินกจิกำรที่ถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำลโดย
มีหลักฐำนสัญญำว่ำจ้ำงระหว่ำงผู้ขนกับผู้ก ำจัดสิ่งปฏิกูล 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

5) 
 

แผนกำรด ำเนินงำนในกำรเกบ็ขนสิ่งปฏิกูลที่แสดงรำยละเอียด
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนควำมพร้อมด้ำนก ำลังคนงบประมำณวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีกำรบริหำรจัดกำร 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
6) 

 
เอกสำรแสดงให้เห็นว่ำผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงำนประจ ำยำนพำหนะ
ผ่ำนกำรฝึกอบรมด้ำนกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล (ตำมหลักเกณฑ์ที่
ท้องถิ่นก ำหนด) 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

7) 
 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสำรแสดงกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีของ
ผู้ปฏิบัติงำนในกำรเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บและขนสิ่งปฏิกูลฉบับละ

ไม่เกิน 5,000 บำทต่อปี 
(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 2,000 บาท 
 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน   องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก  อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 

 หมายเหตุเลขที่ 358 หมู่ที่ 3  ต ำบลป่ำสัก  อ ำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงรำย57150 
โทรศัพท์  :   0-5395-5050  
เวปไซด์  :   www.pasak.go.th 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) สม.1 สม.3 

(หมำยเหตุ: -) 
 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: - 

http://www.info.go.th/

