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คู่มือสาํหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการกาํจัดสิ�งปฏิกูล 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ : องค์การบริหารสว่นตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้หม่ จงัหวดัลําปาง 
กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื�อกระบวนงาน : การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการกําจดัสิ
งปฏิกลู 

 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้ห่ม จงัหวดัลําปาง 
 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ
น  
(กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  
 

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
 

5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง : 
1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และที�แก้ไขเพิ�มเติม พ.ศ. 2550 
2) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ : บริการทั
วไป 
  

7. พื 3นที�ให้บริการ : ท้องถิ
น  
 

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30 วนั 
 

9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด  0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด  0  
 

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการกําจดัสิ
งปฏิกลู อบต.วิเชตนคร  
 

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการสํานกังานปลดั อบต.วิเชตนคร/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั+งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที�ยง) 
หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
ผู้ ใดประสงค์ขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการกําจดัสิ
งปฏิกลู โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดคา่บริการ ต้องยื
นขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถิ
นหรือพนกังานเจ้าหน้าที
ที
รับผิดชอบ โดยยื
นคําขอตาม
แบบฟอร์มที
กฎหมายกําหนด พร้อมทั Bงเอกสารประกอบการขออนญุาตตามข้อกําหนดของท้องถิ
น ณ สํานกังานปลดั 
อบต. วิเชตนคร 
 

2. เงื�อนไขในการยื�นคาํขอ (ตามที�ระบุไว้ในข้อกาํหนดของท้องถิ�น) 
(1) ผู้ประกอบการต้องยื
นเอกสารที
ถกูต้องและครบถ้วน 
(2) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัขิองผู้ประกอบกิจการ ด้านสขุลกัษณะการกําจดัสิ
งปฏิกลู และด้านคณุสมบตัขิอง
ผู้ปฏิบตังิานถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ
น) 
(3) ระบเุพิ
มเตมิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื
อนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบที
ราชการสว่นท้องถิ
น
กําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ
น. 
 
หมายเหตุ : ขั Bนตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเริ
มนบัระยะเวลาตั Bงแตเ่จ้าหน้าที
ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที
ระบไุว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
13. ขั 3นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั3นตอน 
รายละเอียดของ

ขั 3นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยื
นคํา
ขอรับใบอนญุาตประกอบ
กิจการรับทําการกําจดัสิ
ง
ปฏิกลู พร้อมหลกัฐานที

ท้องถิ
นกําหนด 

15 นาที องค์การบริหารสว่น
ตําบลวิเชตนคร 
อําเภอแจ้หม่  
จงัหวดัลําปาง 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสอบความ
ถกูต้องของคําขอ และ
ความครบถ้วนของ
เอกสารหลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน 

1 ชั
วโมง องค์การบริหารสว่น
ตําบลวิเชตนคร 
อําเภอแจ้หม่  
จงัหวดัลําปาง 

1. หากผู้ขออนญุาต
ไมแ่ก้ไขคําขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิ
มเตมิให้
ครบถ้วน ตามที

กําหนดในแบบบนัทกึ
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ที� ประเภทขั3นตอน 
รายละเอียดของ

ขั 3นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เจ้าหน้าที
แจ้งตอ่ผู้ ยื
นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ
มเตมิเพื
อ
ดําเนินการ หากไม่
สามารถดําเนินการได้ใน
ขณะนั Bน ให้จดัทําบนัทกึ
ความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือ
หลกัฐานยื
นเพิ
มเตมิ
ภายในระยะเวลาที

กําหนด โดยให้เจ้าหน้าที

และผู้ ยื
นคําขอลงนามไว้
ในบนัทกึนั Bนด้วย 

ความบกพร่องให้
เจ้าหน้าที
สง่คืนคําขอ
และเอกสาร พร้อม
แจ้งเป็นหนงัสือถึง
เหตแุหง่การคืนด้วย 
และแจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสถานที

ด้านสขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้าน
สขุลกัษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้าน
สขุลกัษณะ แนะนําให้
ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สขุลกัษณะ 

20 วนั องค์การบริหารสว่น
ตําบลวิเชตนคร 
อําเภอแจ้หม่  
จงัหวดัลําปาง 

1. กฎหมายกําหนด
ภายใน  
30 วนั นบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้องและ
ครบถ้วน(ตาม พ.ร.บ. 
การสาธารณสขุ พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบตัิ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบบัที
 2)  
พ.ศ. 2557 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสั
งออก
ใบอนญุาต/คําสั
งไม่
อนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต

8 วนั องค์การบริหารสว่น
ตําบลวิเชตนคร 
อําเภอแจ้หม่ จงัหวดั
ลําปาง 

1. ในกรณีที
เจ้า
พนกังานท้องถิ
น ไม่
อาจออกใบอนญุาต
หรือยงัไมอ่าจมีคําสั
ง
ไมอ่นญุาตได้ภายใน 
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ที� ประเภทขั3นตอน 
รายละเอียดของ

ขั 3นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพื
อ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาที
ท้องถิ
น
กําหนด หากพ้นกําหนด
ถือวา่ไมป่ระสงค์จะรับ
ใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมี
เหตหุรือข้อแก้ตวัอนั
สมควร 
    2. กรณีไมอ่นญุาต 
แจ้งคําสั
งไมอ่อก
ใบอนญุาตประกอบ
กิจการรับทําการกําจดัสิ
ง
ปฏิกลูแก่ผู้ขออนญุาต
ทราบ พร้อมแจ้งสิทธิใน
การอทุธรณ์ 
 

30 วนั นบัแตว่นัที

เอกสารถกูต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ
ขยายเวลาให้ผู้ขอ
อนญุาตทราบทกุ 7 
วนั จนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ 
พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานกั ก.พ.ร. ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณี
มีคําสั
งอนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมา
ชําระคา่ธรรมเนียมตาม
อตัราและระยะเวลาที

ท้องถิ
นกําหนด  
 

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ตําบลวิเชตนคร 
อําเภอแจ้หม่  
จงัหวดัลําปาง 

1. กรณีไมชํ่าระตาม
ระยะเวลาที
กําหนด 
จะต้องเสียคา่ปรับ
เพิ
มขึ Bนอีกร้อยละ 20 
ของจํานวนเงินที
ค้าง
ชําระ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนี 3ผ่านการดาํเนินการลดขั3นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั Bนตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน 

 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนาใบอนญุาตตาม
กฎหมายวา่ด้วยการ
ควบคมุอาคาร หรือ
ใบอนญุาตตามกฎหมาย
อื$นที$เกี$ยวข้อง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและหลกัฐาน
อื$นๆ ตามที$ราชการ
สว่นท้องถิ$นกําหนด) 

2) 

เอกสารหรือหลกัฐาน
แสดงสถานที$กําจดัสิ$ง
ปฏิกลูที$ได้รับใบอนญุาต
และมีการดําเนินกิจการที$
ถกูต้องตามหลกั
สขุาภิบาล 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและหลกัฐาน
อื$นๆ ตามที$ราชการ
สว่นท้องถิ$นกําหนด) 

3) 

แผนการดําเนินงานใน
การกําจดัสิ$งปฏิกลูที$
แสดงรายละเอียดขั 4นตอน
การดําเนินงาน ความ
พร้อมด้านกําลงัคน 
งบประมาณ วสัดอุปุกรณ์ 
และวิธีการบริหารจดัการ 
 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและหลกัฐาน
อื$นๆ ตามที$ราชการ
สว่นท้องถิ$นกําหนด) 
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ที� รายการเอกสารยื�น
เพิ�มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) 

เอกสารแสดงให้เห็นวา่
ผู้ปฏิบตังิานที$ทําหน้าที$
กําจดัสิ$งปฏิกลูผ่านการ
ฝึกอบรมด้านสขุอนามยั
และความปลอดภยัจาก
การทํางาน  
(ตามหลกัเกณฑ์ที$ท้องถิ$น
กําหนด) 

 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและหลกัฐาน
อื$นๆ ตามที$ราชการ
สว่นท้องถิ$นกําหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย์หรือ
เอกสารแสดงการตรวจ
สขุภาพประจําปีของ
ผู้ปฏิบตังิานในการกําจดั
สิ$งปฏิกลู 

 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและหลกัฐาน
อื$นๆ ตามที$ราชการ
สว่นท้องถิ$นกําหนด) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทาํการกาํจัดสิ�งปฏิกูล 

ค่าธรรมเนียม  3,000  บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกังานปลดั อบต. วิเชตนคร 

หมายเหตุ (โทร. 054 369847 ต่อ 11) 
2) ช่องทางการร้องเรียน ผู้วา่ราชการจงัหวดัลําปาง 

หมายเหตุ (ศูนย์ดํารงธรรม จงัหวดัลําปาง) 
3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ (เลขที� 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกําหนดของทอ้งถิ�น) 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 04/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั Bนที
 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลวิเช

ตนคร อําเภอแจ้หม่ จงัหวดัลําปาง 
สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 



เอกสาร/แบบฟอร�มตัวอย�าง  
 

 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ .......................................................................... 

 
   
       เขียนท่ี …………………………………….. 
       วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 1. ข$าพเจ$า ………………………………………..อายุ……………….. ป&  สัญชาติ ……………………………..…….……. 
โดย......................................................................................................................ผู$มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 
อยู�บ$านเลขท่ี ………..……. หมู�ท่ี ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต ……………………………..….………. 
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท� ……………………………………………………………………………………... 

2. พร$อมคําขอนี้ ข$าพเจ$าได$แนบเอกสารหลักฐานต�างๆ มาด$วยแล$วดังนี้ 
� สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. (ประชาชน/ข$าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
� สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว�าด$วยควบคุมอาคาร หนังสือให$ความเห็นชอบการประเมินผล

  กระทบต�อสิ่งแวดล$อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเป>น 
� ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป>นนิติบุคคล 
� หลักฐานท่ีแสดงการเป>นผู$มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
� เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการส�วนท$องถ่ินประกาศกําหนด คือ 
 1) ........................................................................................... 
 2) .......................................................................................... 

 

 ขอรับรองว�าข$อความในคําขอนี้เป>นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ) ………………………………. ผู$ขออนุญาต 
              ( ………………………………. ) 
 
 

 
 
 
 
 

คําขอเลขท่ี ........../............ 

(เจ$าหน$าท่ีกรอก) 



เอกสาร/แบบฟอร�มตัวอย�าง  
 

 

 

ส�วนของเจ�าหน�าที่ 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ได$รับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแล$ว เอกสารหลักฐาน � ครบ 
    � ไม�ครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหน�ง ............................................... 
 
 
 

ส�วนของผู�ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ได$รับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแล$ว เอกสารหลักฐาน � ครบ 
    � ไม�ครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหน�ง ............................................... 
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