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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการกาํจัดสิงปฏิกูล 

หน่วยงานทีรบัผิดชอบ:องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลนาภู  อาํเภอยางสีสรุาช  จงัหวดัมหาสารคาม 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการรบัทาํการกาํจดัสิงปฏิกลู 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทใีหบ้รกิารในสว่นภมิูภาคและสว่นทอ้งถนิ (กระบวนงานบรกิารที

เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีห้อาํนาจการอนุญาต หรือทเีกียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

 

2) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทแีกไ้ขเพมิเตมิพ.ศ. 2550 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีห้บริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสีุด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชอือ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาํเนาคู่มอืประชาชน] การขอต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการรบัทาํการกาํจดัสิง

ปฏิกูล 19/05/2558 15:03  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีให้บริการองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลนาภ ู อาํเภอยางสีสรุาช  จงัหวดัมหาสารคาม 

44210  โทร /โทรสาร  043-992645   

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 

หมายเหตุ   - 
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12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑว์ิธีการ 

 

ผูใ้ดประสงคข์อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรบัทาํการกาํจัดสิงปฏิกลูโดยทาํเป็นธุรกิจหรือไดร้บัประโยชนต์อบแทน

ดว้ยการคิดค่าบริการจะตอ้งยืนขอต่ออายุใบอนญุาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถินหรือเจา้หนา้ทีทรีบัผิดชอบภายใน..ระบ.ุ.... 

วนัก่อนใบอนุญาตสินอาย ุ(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนบัแต่วนัทีออกใบอนญุาต) เมือไดย้ืนคาํขอพรอ้มกบัเสียค่าธรรมเนียม

แลว้ใหป้ระกอบกิจการต่อไปไดจ้นกว่าเจา้พนักงานทอ้งถินจะมีคาํสงัไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผูข้อต่ออายุ

ใบอนญุาตไม่ไดม้ายืนคาํขอต่ออายุใบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสินสดุแลว้ตอ้งดาํเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู ้

ขออนญุาตรายใหม่ 

 

ทงันีหากมายืนขอต่ออายใุบอนุญาตแลว้แต่ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาทีกาํหนดจะตอ้งเสียค่าปรบั

เพมิขึนอีกรอ้ยละ 20 ของจาํนวนเงินทคีา้งชาํระและกรณีทผีูป้ระกอบการคา้งชาํระค่าธรรมเนียมติดต่อกนัเกินกว่า 2 ครงั

เจา้พนกังานทอ้งถินมีอาํนาจสงัใหผู้น้นัหยุดดาํเนินการไวไ้ดจ้นกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรบัจนครบจาํนวน 

 

   2.เงอืนไขในการยืนคาํขอ (ตามทรีะบุไวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถนิ) 

 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยนืเอกสารทีถกูตอ้งและครบถว้น 

 

 (2) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบติัของผูป้ระกอบกิจการดา้นสขุลกัษณะการกาํจัดสิงปฏิกูลและดา้นคณุสมบติัของ

ผูป้ฏิบตัิงานถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้กาํหนดของทอ้งถนิ) 

 

   (3) ......ระบุเพมิเติมตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเงอืนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบทีราชการสว่น

ทอ้งถินกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถนิ.... 

 

หมายเหต:ุ ขนัตอนการดาํเนินงานตามคู่มอืจะเรมินบัระยะเวลาตงัแต่เจา้หนา้ทไีดร้บัเอกสารครบถว้นตามทีระบุไวใ้น

คู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแต่วนัพจิารณาแลว้เสรจ็ 

 

 

13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ 
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ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขนัตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัใบอนญุาตยืนคาํขอ

ต่ออายใุบอนญุาตประกอบ

กิจการรบัทาํการกาํจดัสิง

ปฏกิลูพรอ้มหลกัฐานที

ทอ้งถินกาํหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิารส่วน

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ทีตรวจสอบความ

ถกูตอ้งของคาํขอและความ

ครบถว้นของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

กรณีไม่ถูกตอ้ง/ครบถว้น

เจา้หนา้ทีแจง้ต่อผูย้นืคาํ

ขอใหแ้กไ้ข/เพมิเติมเพือ

ดาํเนินการหากไม่สามารถ

ดาํเนินการไดใ้นขณะนนัให้

จดัทาํบนัทกึความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลกัฐานยืนเพมิเติมภายใน

ระยะเวลาทีกาํหนดโดยให้

เจา้หนา้ทีและผูย้ืนคาํขอลง

นามไวใ้นบนัทึกนนัดว้ย 

 
 

1 ชวัโมง - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิารส่วน

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน 

2. หากผูข้อต่อ

อายใุบอนญุาตไม่

แกไ้ขคาํขอหรือไม่

ส่งเอกสารเพมิเติม

ใหค้รบถว้นตามที

กาํหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพรอ่งให้

เจา้หนา้ทีส่งคืนคาํ

ขอและเอกสาร

พรอ้มแจง้เป็น

หนงัสือถึงเหตแุห่ง

การคืนดว้ยและ

แจง้สิทธิในการ

อทุธรณ ์(อทุธรณ์

ตามพ.ร.บ. วิธี
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ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขนัตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ปฏิบติัราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ทีตรวจสถานทีดา้น

สขุลกัษณะ 

กรณีถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์

ดา้นสขุลกัษณะเสนอ

พิจารณาออกใบอนญุาต 

กรณีไม่ถูกตอ้งตาม

หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ

แนะนาํใหป้รบัปรุงแกไ้ข

ดา้นสขุลกัษณะ 

 
 

20 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิารส่วน

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน 

2. กฎหมาย

กาํหนดภายใน 30 

วนันบัแต่วนัที

เอกสารถกูตอ้ง

และครบถว้น 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสขุพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบติัราชการทาง

ปกครอง (ฉบบัที 

2) พ.ศ. 2557) 

) 

4) 

- 
 

การแจง้คาํสงัออก

ใบอนญุาต/คาํสงัไม่

อนุญาตใหต่้ออายุ

ใบอนญุาต 

    1. กรณีอนุญาต 

มีหนงัสือแจง้การอนุญาต

8 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิารส่วน

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน 
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ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขนัตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

แก่ผูข้ออนุญาตทราบเพือ

มารบัใบอนญุาตภายใน

ระยะเวลาทีทอ้งถนิกาํหนด

หากพน้กาํหนดถือว่าไม่

ประสงคจ์ะรบัใบอนญุาต

เวน้แต่จะมีเหตหุรือขอ้แก้

ตวัอนัสมควร 

    2. กรณีไม่อนญุาตใหต่้อ

อายใุบอนญุาต 

แจง้คาํสงัไม่อนุญาตใหต่้อ

อายใุบอนญุาตกิจการรบัทาํ

การกาํจดัสิงปฏิกลูแก่ผูข้อ

ต่ออายใุบอนญุาตทราบ

พรอ้มแจง้สิทธิในการ

อทุธรณ ์

 
 

2. ในกรณีทเีจา้

พนกังานทอ้งถนิ

ไม่อาจออก

ใบอนญุาตหรือยงั

ไม่อาจมีคาํสงัไม่

อนุญาตไดภ้ายใน 

30 วนันบัแต่วนัที

เอกสารถกูตอ้ง

และครบถว้นให้

แจง้การขยายเวลา

ใหผู้ข้ออนุญาต

ทราบทุก 7 วนั

จนกว่าจะ

พิจารณาแลว้เสรจ็

พรอ้มสาํเนาแจง้

สาํนกัก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) 

- 
 

ชาํระค่าธรรมเนียม (กรณีมี

คาํสงัอนญุาตต่ออายุ

ใบอนญุาต) 

แจง้ใหผู้ข้ออนญุาตมาชาํระ

ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาทีทอ้งถนิกาํหนด 

 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิารส่วน

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน 

2. กรณีไม่ชาํระ

ตามระยะเวลาที

กาํหนดจะตอ้งเสีย

ค่าปรบัเพมิขึนอีก

รอ้ยละ 20 ของ
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ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขนัตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

จาํนวนเงินทีคา้ง

ชาํระ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สาํเนาทะเบียน

บา้น 

- 0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยืนเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สาํเนา

ใบอนญุาตตาม

กฎหมายว่าดว้ย

การควบคมุ

อาคารหรือ

ใบอนญุาตตาม

กฎหมายอนืที

เกียวขอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินกาํหนด) 

2) เอกสารหรือ - 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
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ท ี
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หลกัฐานแสดง

สถานทกีาํจดัสิง

ปฏิกูลทีไดร้บั

ใบอนญุาตและมี

การดาํเนิน

กิจการทีถกูตอ้ง

ตามหลกั

สขุาภิบาล 

หลกัฐานอืนๆ

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินกาํหนด) 

3) 

แผนการ

ดาํเนินงานใน

การกาํจดัสิง

ปฏิกูลทีแสดง

รายละเอียด

ขนัตอนการ

ดาํเนินงานความ

พรอ้มดา้น

กาํลงัคน

งบประมาณวสัดุ

อปุกรณแ์ละ

วิธีการบริหาร

จดัการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินกาํหนด) 

4) 

เอกสารแสดงให้

เห็นว่า

ผูป้ฏิบตัิงานททีาํ

หนา้ทีกาํจัดสิง

ปฏิกูลผ่านการ

ฝึกอบรมดา้น

สขุอนามยัและ

ความปลอดภยั

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินกาํหนด) 
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ท ี
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

จากการทาํงาน 

(ตามหลกัเกณฑ์

ททีอ้งถินกาํหนด) 

5) 

ใบรบัรองแพทย์

หรือเอกสาร

แสดงการตรวจ

สขุภาพประจาํปี

ของผูป้ฏิบติังาน

ในการกาํจดัสิง

ปฏิกูล 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินกาํหนด) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทาํการกาํจัดสงิปฏิกูลฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามขอ้กาํหนดของทอ้งถนิ) 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาภ ู อาํเภอยางสีสรุาช  จงัหวดัมหาสารคาม 

44210  โทร /โทรสาร  043-992645  website: http://tambolnaphu.blogspot.com 

  

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคาํขอรบัใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้กาํหนดของทอ้งถนิ) 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 
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วันทพีิมพ ์ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพรคู่่มือบนเว็บไซตแ์ลว้ 

จัดทาํโดย สมภพ  ทบหลง 

อนุมัติโดย นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาภู 

เผยแพร่โดย วรวฒุิ  ขจรนาค 

 

 
 


