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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองบุรีรัมย  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 

กระทรวง :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น  

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

     1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

     2. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ในกรณีที่มีสถานีขนถาย) 

     3. เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองบุรีรัมย เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2540 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองบุรีรัมย เรื่อง การกําจัด

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2540  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  30 วัน  

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและ     

มูลฝอย  

11. ชองทางการใหบริการ 

          สถานที่ใหบริการ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย โทรศัพท 044602345 ตอ 301 , 302 , 333 โทรสาร 044611396   /ติดตอดวย

ตนเอง ณ หนวยงาน 

          ระยะเวลาเปดใหบริการ   วันจันทร ถึง ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.  
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12. หลกัเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

     1. หลักเกณฑ วิธีการ 

         ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  หมวด 3  วาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูลและ  มูลฝอย  

มาตรา  18  กําหนดไววา  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถิ่นใดให

เปนอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น  มาตรา  19  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือ

กําจัดสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวน

แตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  และมาตรา  20  เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาด

และการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออก

ขอกําหนดของทองถิ่น  เทศบาลเมืองบุรีรัมย  จึงไดตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบุรีรัมย  เรื่อง  การกําจัด

สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  2540  เพื่อใหผูมีความประสงคประกอบกิจการ  เก็บ  ขน  และกําจัดสิ่ง

ปฏิกูลและขยะมูลฝอยจะตองมายื่น คําขอใบอนุญาตและปฏิบัติตามเทศบัญญัติดังกลาว 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ  
ที ่ ประเภท

ขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา สวนงาน/

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

    ผูขอรบัใบอนุญาตยื่นคําขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการรบัทํา

การเก็บขนสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย 

พรอมหลักฐานทีท่องถิ่นกําหนด 

10 นาที 

 

เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

 

2) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

    เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง

ของคําขอ และความครบถวนของ

เอกสารหลักฐานทนัท ี

    กรณีไมถูกตอง/ครบถวน 

เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคําขอใหแกไข/

เพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไม

สามารถดําเนินการไดในขณะนั้น ให

จัดทําบันทึกความบกพรองและ

รายการเอกสารหรือหลักฐานยืน่

เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด 

โดยใหเจาหนาที่และผูยืน่คําขอลง

นามไวในบันทึกนั้นดวย 

1 ชั่วโมง 

 

เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

หากผูขอใบอนุญาต

ไมแกไขคําขอ

หรือไมสงเอกสาร

เพิ่มเติมใหครบถวน 

ตามที่กําหนดใน

แบบบันทึกความ

บกพรองให

เจาหนาที่สงคืนคํา

ขอและเอกสาร 

พรอมแจงเปน

หนังสือถึงเหตุแหง

การคืนดวย และ

แจงสิทธิในการ

อุทธรณ (อุทธรณ
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ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา สวนงาน/
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539) 

3) การพิจารณา 

 

เจาหนาที่ตรวจดานสุขลักษณะ 

    กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะ แนะนําใหปรบัปรุง

แกไขดานสุขลักษณะ 

 

2 - 5 วัน เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

กฎหมายกําหนด

ภายใน 30 วัน นับ

แตวันที่เอกสาร

ถูกตองและครบถวน 

(ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับที ่2) 

พ.ศ. 2557) 

4) การแจงผล 

การพิจารณา 

 

    การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/

คําสั่งไมอนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผู

ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่

ทองถิ่นกําหนด หากพนกําหนดถือ

วาไมประสงคจะรับใบอนุญาต เวน

แตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร 

    2. กรณีไมอนุญาต 

        แจงคําสั่งไมออกใบอนุญาต

ประกอบกิจการรบัทําการเก็บขนสิ่ง

ปฏิกูล และมูลฝอยแกผูขออนญุาต

ทราบ พรอมแจงสทิธิในการอทุธรณ 

1 - 3 วัน 

 

เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

ในกรณีที่เจา

พนักงานทองถิ่น ไม

อาจออกใบอนุญาต

หรือยังไมอาจมี

คําสั่งไมอนุญาตได

ภายใน 30 วัน นับ

แตวันที่เอกสาร

ถูกตองและครบถวน 

ใหแจงการขยาย

เวลาใหผูขออนุญาต

ทราบทุก 7 วัน 

จนกวาจะพิจารณา

แลวเสร็จ พรอม

สําเนาแจงสํานัก 

ก.พ.ร. ทราบ) 
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ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา สวนงาน/
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

5) - 

 

    ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่ง

อนุญาต) 

    ผูขออนุญาตมาชําระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด 

พรอมรับใบอนุญาต  

1 - 3 วัน 

 

เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

กรณีไมชําระตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 

จะตองเสียคาปรับ

เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 

20 ของจํานวนเงินที่

คางชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   5 – 12  วัน 

 

13. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชน 

เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

0 1 ฉบบั - 

2) 

ใบมอบอํานาจ 

(ในกรณีที่มีการ

มอบอํานาจ) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ 

ตามที่ราชการสวน

ทองถิ่นประกาศ

กําหนด ) 

3) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ฉบับ (ถามี) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

4) 

หลักฐานที่แสดง

การเปนผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

- 1 0 ฉบับ (ถามี) 

 
14.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

คําขอใบอนุญาต

ประกอบกิจการ 

เก็บขนสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอย 

เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

1 0 ฉบับ - 

2) ใบรับรองแพทย - 1 0 ฉบับ  

3) 

รูปถาย ขนาด 

1x1 นิ้ว 

- 2 0 ฉบับ (หนาตรงครึ่งตัว

ไมสวมหมวก ไม

สวมแวนตาดํา) 

4) 

หนังสือรับรอง

จากราชการถึง

สิทธิในการเก็บ

ขนสิ่งปฏิกูล 

- 1 0 ฉบับ  

5) 

หนังสือรับรอง

มาตรฐานการ

เก็บขนขยะมูล

ฝอย  

- 1 0 ฉบับ  
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15. คาธรรมเนียม 

         อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและขนมูลฝอย ฉบับละไมเกิน 5,000 บาท

ตอป 

      

16. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมจังหวัดบุรีรัมย 

หมายเหตุ (สถานที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย ชั้น 1 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย 31000 

เบอรติดตอ : 044 666 847 , 044 666 563 สายดวน : 1567) 

2) ชองทางการรองเรียน เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

หมายเหตุ (สํานักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย เลขที่ 9  ถนนรมยบุรี ตําบลในเมือง 

อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 31000 โทรศัพท 044602345 โทรสาร 044611396) 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1  

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  (ตัวอยาง) 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

- 

2) แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขนขยะมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

- 

3) ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

- 
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