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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลประโคนชยั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรบัท าการก าจดัส่ิงปฏิกูล  

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลประโคนชยั 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  
5. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

 1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 

      3)   เทศบญัญัติเทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง การควบคุมการเก็บ  ขน  และก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

        พ.ศ.  2549 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30 วนั 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน  
 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด   
 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด   

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรบัท าการก าจดัส่ิง
ปฏิกูล 19/05/2558 15:03  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลประโคนชัย/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
339  ม. 6 ถ.โชคชัย-เดชอดุม อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์ 31140 โทรศพัท์ 0 4467 0858  หรือ  เว็บไซต์  
http://www.prakhonchai.go.th 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
 
 

http://www.prakhonchai.go.th/
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจดัส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รบัประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการจะต้องย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบภายใน..ระบุ..... 
วนัก่อนใบอนุญาตสิน้อายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนบัแต่วนัที่ออกใบอนุญาต) เม่ือได้ย่ืนค าขอพร้อมกบัเสียค่าธรรมเนียม
แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนกังานท้องถ่ินจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่ได้มาย่ืนค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวนัใบอนุญาตสิน้สุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้
ขออนุญาตรายใหม่ 
ทัง้นีห้ากมาย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสียค่าปรบั
เพิ่มขึน้อีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกนัเกินกว่า 2 ครัง้
เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสั่งให้ผู้นัน้หยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรบัจนครบจ านวน  
 
   2.เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารที่ ถูกต้องและครบถ้วน 
   (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบตัิของผู้ประกอบกิจการด้านสุขลักษณะการก าจดัส่ิงปฏิกูลและด้านคุณสมบตัิของ
ผู้ปฏิบตัิงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
   (3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถ่ินก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 
 
หมายเหตุ: ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแต่วนัพิจารณาแล้วเสร็จ 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรบัใบอนุญาตย่ืนค าขอ
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรบัท าการก าจดัส่ิง
ปฏิกูลพร้อมหลักฐานที่
ท้องถ่ินก าหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รบัผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ท้องถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทนัที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ย่ืนค า
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนัน้ให้
จดัท าบนัทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานย่ืนเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ย่ืนค าขอลง
นามไว้ในบนัทึกนัน้ด้วย 
 
 

1 ชัว่โมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รบัผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถ่ิน 
2. หากผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตไม่
แก้ไขค าขอหรือไม่
ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วนตามที่
ก าหนดในแบบ
บนัทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนค า
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 
การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ 

20 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะน าให้ปรบัปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ 
 
 

งาน/หน่วยงานที่
รบัผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถ่ิน 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน 30 
วนันบัแต่วนัที่
เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที่ 
2) พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจ้งค าสั่งออก
ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่
อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนุญาต
แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อ
มารบัใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนด
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรบัใบอนุญาต

8 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รบัผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถ่ิน 
2. ในกรณีที่เจ้า
พนกังานท้องถ่ิน
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยงั
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตกิจการรับท า
การก าจดัส่ิงปฏิกูลแก่ผู้ขอ
ต่ออายุใบอนุญาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ 
 
 

อนุญาตได้ภายใน 
30 วนันบัแต่วนัที่
เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนุญาต
ทราบทุก 7 วนั
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมส าเนาแจ้ง
ส านกัก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนด 
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รบัผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถ่ิน 
2. กรณีไม่ช าระ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรบัเพิ่มขึน้อีก
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินที่ค้าง
ช าระ) 
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ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วนั 
 

13. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

                                   - 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วย
การควบคุม
อาคารหรือ
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถ่ินก าหนด) 

2) 

เอกสารหรือ
หลักฐานแสดง
สถานที่ก าจดัส่ิง
ปฏิกูลที่ได้รบั
ใบอนุญาตและมี
การด าเนิน
กิจการที่ถูกต้อง

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถ่ินก าหนด) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ตามหลัก
สุขาภิบาล 

3) 

แผนการ
ด าเนินงานใน
การก าจดัส่ิง
ปฏิกูลที่แสดง
รายละเอียด
ขัน้ตอนการ
ด าเนินงานความ
พร้อมด้าน
ก าลังคน
งบประมาณวสัดุ
อุปกรณ์และ
วิธีการบริหาร
จดัการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถ่ินก าหนด) 

4) 

เอกสารแสดงให้
เห็นว่า
ผู้ปฏิบตัิงานที่ท า
หน้าที่ก าจดัส่ิง
ปฏิกูลผ่านการ
ฝึกอบรมด้าน
สุขอนามยัและ
ความปลอดภยั
จากการท างาน 
(ตามหลักเกณฑ์
ที่ท้องถ่ินก าหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถ่ินก าหนด) 

5) 
ใบรบัรองแพทย์
หรือเอกสาร
แสดงการตรวจ

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส่วน



8/8 
 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สุขภาพประจ าปี
ของผู้ปฏิบตัิงาน
ในการก าจดัส่ิง
ปฏิกูล 

ท้องถ่ินก าหนด) 

 
15. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลฉบับละไม่เกิน 1,000 บาทต่อปี 
ค่าธรรมเนียม    ระบตุามข้อก าหนดของท้องถ่ิน 
 

16. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนแจ้งผ่านศูนย์รบัเร่ืองราวร้องทุกข์ เทศบาลต าบลประโคนชยั โทรศพัท์ 0 4467 0858   

หมายเหตุ( ระบสุ่วนงานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน) 
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบค าขอรบัใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 

18. หมายเหตุ 
                                             - 
 
 

 
 

 


