
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรบัท าการก าจดัสิง่ปฏกิลู 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลวัดโบสถ ์อ าเภอวัดโบสถ ์จังหวัดพษิณุโลก กระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 

 

ผูใ้ดประสงคข์อต่ออายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการก าจัดสิง่ปฏกิลูโดยท าเป็นธรุกจิหรอืไดร้ับประโยชนต์อบแทนดว้ยการ

คดิคา่บรกิารจะตอ้งยืน่ขอต่ออายใุบอนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีท่ีร่ับผดิชอบภายใน..ระบ.ุ.... 

วันกอ่นใบอนุญาตสิน้อายุ (ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปีนับแตวั่นทีอ่อกใบอนุญาต) 

เมือ่ไดย้ืน่ค าขอพรอ้มกับเสยีค่าธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกจิการต่อไปไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคี าสัง่ไมต่อ่อายใุบอนุญ

าตและหากผูข้อต่ออายใุบอนุญาตไมไ่ดม้ายืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่นวันใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ตอ้งด าเนนิการขออนุญาตให

มเ่สมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม่ 

 

ทัง้นี้หากมายืน่ขอต่ออายใุบอนุญาตแลว้แตไ่มช่ าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่ขึน้อกีร ้

อยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระและกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งช าระคา่ธรรมเนียมตดิต่อกันเกนิกว่า 2 

ครัง้เจา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้นั้น้หยุดด าเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบจ านวน 

 

 2.เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

 (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้น 

 

(2) 

หลักเกณฑด์า้นคณุสมบัตขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นสขุลักษณะการก าจัดสิง่ปฏกิลูและดา้นคณุสมบัตขิองผูป้ฏบัิตงิานถกูตอ้งตาม

หลักเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

 (3) 

......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนดไวใ้

นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 

หมายเหต:ุ 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดร้ับเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแ

ลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพจิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักงานเทศบาลต าบลวัดโบสถ ์999 หมู1่ ต าบลวัดโบสถ ์

อ าเภอวัดโบสถ ์จังหวัดพษิณุโลก 65160/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับ

ท าการก าจัดสิง่ปฏกิลูพรอ้มหลักฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
 

15 นาท ี - 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ ((1. 
ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานทีร่ับผดิชอบใหร้ะบไุปตา

มบรบิทของทอ้งถิน่)))  
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและความครบถว้นขอ

งเอกสารหลักฐานทันท ี
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ต่อผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/เพิ่

มเตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้ใหจ้ั
ดท าบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐานยืน่เพิ่

มเตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอ

ลงนามไวใ้นบันทกึนัน้ดว้ย 
 

 
(หมายเหต:ุ ((1. 

ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานทีร่ับผดิชอบใหร้ะบไุปตา
มบรบิทของทอ้งถิน่ 

2. 

หากผูข้อต่ออายใุบอนุญาตไม่แกไ้ขค าขอหรอืไมส่ง่เอกสารเพิม่เ
ตมิใหค้รบถว้นตามทีก่ าหนดในแบบบันทกึความบกพร่องใหเ้จา้ห

นา้ทีส่ง่คนืค าขอและเอกสารพรอ้มแจง้เป็นหนังสอืถงึเหตแุหง่กา
รคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตามพ.ร.บ. 

วธิปีฏบัิตริาชการทางปกครองพ.ศ. 2539)) 

))  

1 ชัว่โมง - 

 

3) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลักษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออกใ

บอนุญาต 

กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะแนะน าใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 

 
 

(หมายเหต:ุ ((1. 

ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานทีร่ับผดิชอบใหร้ะบไุปตา
มบรบิทของทอ้งถิน่ 

2. กฎหมายก าหนดภายใน 30 
วันนับแต่วันทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถว้น (ตามพ.ร.บ. 

การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. 

วธิปีฏบัิตริาชการทางปกครอง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557) 
) 

))  

20 วัน - 

 

4) - 

การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญ

าต 
    1. กรณีอนุญาต 

มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับใบอนุญ
าตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอืว่าไม่ประ

สงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอันสมควร 

    2. กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาต 
แจง้ค าสัง่ไมอ่นุญาตใหต้่ออายุใบอนุญาตกจิการรับท าการก าจัด

สิง่ปฏกิลูแกผู่ข้อต่ออายใุบอนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการอุ
ทธรณ์ 

8 วัน - 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

 
 

(หมายเหต:ุ ((1. 
ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานทีร่ับผดิชอบใหร้ะบไุปตา

มบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. 

ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อา

จมคี าสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายใน 30 
วันนับแต่วันทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถว้นใหแ้จง้การขยายเวลาใ

หผู้ข้ออนุญาตทราบทกุ 7 
วันจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ส านักก.พ.ร. 

ทราบ) 

))  
5) - 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมคี าสั่งอนุญาตต่ออายใุบอนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา

ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

 
 

(หมายเหต:ุ ((1. 
ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานทีร่ับผดิชอบใหร้ะบไุปตา

มบรบิทของทอ้งถิน่ 

2. 
กรณีไมช่ าระตามระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่ขึน้อกี

รอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระ) 
))  

1 วัน - 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารหรอืใบอนุ

ญาตตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
((เอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด)) 

- 

4) 

 

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงสถานทีก่ าจดัสิง่ปฏกิูลทีไ่ดร้บัใบอนุญา

ตและมกีารด าเนนิกจิการทีถู่กตอ้งตามหลกัสุขาภบิาล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

((เอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด)) 

- 

5) 
 

แผนการด าเนนิงานในการก าจดัสิง่ปฏกิูลทีแ่สดงรายละเอยีดข ัน้ต
อนการด าเนนิงานความพรอ้มดา้นก าลงัคนงบประมาณวสัดอุุปกร

ณ์และวธิกีารบรหิารจดัการ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
((เอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด)) 

6) 

 

เอกสารแสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้ฏบิตังิานทีท่ าหนา้ทีก่ าจดัสิง่ปฏกิลูผา่น

การฝึกอบรมดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยัจากการท างาน 
(ตามหลกัเกณฑท์ีท่อ้งถิน่ก าหนด) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ

((เอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด)) 

- 

7) 

 

ใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้

ปฏบิตังิานในการก าจดัสิง่ปฏกิลู 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
((เอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด)) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมตอ่อายใุบอนุญาตรบัท าการก าจดัสิง่ปฏกิูลฉบบั

ละไมเ่กนิ 5,000 บาทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลวัดโบสถ ์999 หมู1่ ต าบลวัดโบสถ ์อ าเภอวัดโบสถ ์จังหวัดพษิณุโลก 65160 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
3) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุต่างชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคู่มอืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/ 

 
 

Infographic 



ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการก าจัดสิง่ปฏกิลู  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ 

(กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พ.ร.บ.  ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
  

2)พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารท่ัวไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 วัน 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการก าจัดสิง่ปฏกิลู 09/09/2558 10:17 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


