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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรก ำจัดส่ิงปฏิกูล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นต าบลสะพงุอ าเภอศรีรัตนะจงัหวดัศรีสะเกษ 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการก าจดัสิ่งปฏิกลู 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารสว่นต าบลสะพงุอ าเภอศรีรัตนะจงัหวดัศรีสะเกษ 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ่น 
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน 

การขอต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการก าจดัสิ่งปฏิกลูองค์การบริหารสว่นต าบลสะพงุ  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลสะพงุหมู่ที ่7 
ต าบลสะพงุอ าเภอศรีรัตนะจงัหวดัศรีสะเกษ/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงข้อมูลได้ตามหนา้ทีรั่บผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวนัเวลาทีทอ้งถ่ินเปิดใหบ้ริการ) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 
 
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจดัสิ่งปฏิกลูโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนญุาตต่อเจ้าพนกังานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบ.ุ.... 
วนัก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปีนบัแต่วนัที่ออกใบอนญุาต) 
เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกบัเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนกังานท้องถิ่นจะมีค าสัง่ไม่ต่ออา
ยใุบอนญุาตและหากผู้ขอต่ออายใุบอนญุาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนุญาตสิน้สดุแล้วต้องด าเนิน
การขออนญุาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม่ 
 
ทัง้นีห้ากมายื่นขอต่ออายใุบอนญุาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่
มขึน้อีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกนัเกินกว่า 2 
ครัง้เจ้าพนกังานท้องถิ่นมีอ านาจสัง่ให้ผู้นัน้หยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
 
   2.เงื่อนไขในการย่ืนค าขอ (ตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถกูต้องและครบถ้วน 
 
 (2) 
หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบติัของผู้ประกอบกิจการด้านสขุลกัษณะการก าจดัสิ่งปฏิกูลและด้านคณุสมบติัของผู้ปฏิบติังานถู
กต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 
   (3) 
......ระบเุพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบที่ราชการสว่นท้องถิ่นก า
หนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 
หมายเหต:ุ 
ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบไุว้ในคู่มือประชาชนเ
รียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแต่วนัพิจารณาแล้วเสร็จ 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำใ
ห้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่รับ

ผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยื่นค าขอ
ต่ออายใุบอนญุาตประกอบ
กิจการรับท าการก าจดัสิ่งป
ฏิกลูพร้อมหลกัฐานที่ท้องถิ่
นก าหนด 
 

15 นาท ี องค์การบริหารส่
วนต าบลสะพงุ
อ าเภอศรีรัตนะจั
งหวดัศรีสะเกษ 

(1. 
ระยะเวลาให้บริกา
รสว่นงาน/หน่วยง
านที่รับผิดชอบให้
ระบไุปตามบริบท
ของท้องถิ่น) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถู
กต้องของค าขอและความค
รบถ้วนของเอกสารหลกัฐา
นทนัที 
กรณีไม่ถกูต้อง/ครบถ้วนเจ้า
หน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แ
ก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ
หากไม่สามารถด าเนินการไ
ด้ในขณะนัน้ให้จดัท าบนัทึก
ความบกพร่องและรายการเ
อกสารหรือหลกัฐานย่ืนเพิ่ม
เติมภายในระยะเวลาที่ก าห
นดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่
นค าขอลงนามไว้ในบนัทกึนั ้
นด้วย 
 
 

1 ชัว่โมง องค์การบริหารส่
วนต าบลสะพงุ
อ าเภอศรีรัตนะจั
งหวดัศรีสะเกษ 

(1. 
ระยะเวลาให้บริกา
รสว่นงาน/หน่วยง
านที่รับผิดชอบให้
ระบไุปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. 
หากผู้ขอต่ออายใุ
บอนญุาตไม่แก้ไข
ค าขอหรือไม่สง่เอ
กสารเพิ่มเติมให้ค
รบถ้วนตามที่ก าห
นดในแบบบนัทกึค
วามบกพร่องให้เจ้
าหน้าที่สง่คืนค าข
อและเอกสารพร้อ
มแจ้งเป็นหนงัสือ
ถึงเหตแุห่งการคืน
ด้วยและแจ้งสิทธิใ
นการอทุธรณ์ 
(อทุธรณ์ตามพ.ร.
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำใ
ห้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่รับ

ผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

บ. 
วิธีปฏิบติัราชการ
ทางปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอพิจาร
ณาออกใบอนญุาต 
กรณีไม่ถกูต้องตามหลกัเก
ณฑ์ด้านสขุลกัษณะแนะน า
ให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสขุลกั
ษณะ 
 
 

20 วนั องค์การบริหารส่
วนต าบลสะพงุ
อ าเภอศรีรัตนะจั
งหวดัศรีสะเกษ 

(1. 
ระยะเวลาให้บริกา
รสว่นงาน/หน่วยง
านที่รับผิดชอบให้
ระบไุปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. 
กฎหมายก าหนดภ
ายใน 30 
วนันบัแต่วนัที่เอก
สารถกูต้องและคร
บถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. 
การสาธารณสขุพ.
ศ. 2535 มาตรา 
56 และพ.ร.บ. 
วิธีปฏิบติัราชการ
ทางปกครอง 
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 
2557) 
) 

4) 
- 
 

การแจ้งค าสัง่ออกใบอนญุา
ต/ค าสัง่ไม่อนญุาตให้ต่ออา
ยใุบอนญุาต 

8 วนั องค์การบริหารส่
วนต าบลสะพงุ
อ าเภอศรีรัตนะจั

(1. 
ระยะเวลาให้บริกา
รสว่นงาน/หน่วยง
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำใ
ห้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่รับ

ผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

    1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาตแ
ก่ผู้ขออนญุาตทราบเพื่อมา
รับใบอนญุาตภายในระยะเ
วลาที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้
นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จ
ะรับใบอนญุาตเว้นแต่จะมีเ
หตหุรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 
    2. 
กรณีไม่อนญุาตให้ต่ออายใุ
บอนญุาต 
แจ้งค าสัง่ไม่อนญุาตให้ต่ออ
ายใุบอนญุาตกิจการรับท าก
ารก าจดัสิ่งปฏิกลูแก่ผู้ขอต่อ
อายใุบอนญุาตทราบพร้อม
แจ้งสิทธิในการอทุธรณ์ 
 
 

งหวดัศรีสะเกษ านที่รับผิดชอบให้
ระบไุปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. 
ในกรณีที่เจ้าพนกั
งานท้องถิ่นไม่อาจ
ออกใบอนญุาตหรื
อยงัไม่อาจมีค าสัง่
ไม่อนญุาตได้ภาย
ใน 30 
วนันบัแต่วนัที่เอก
สารถกูต้องและคร
บถ้วนให้ขยายเวล
าออกไปได้อีกไม่เ
กิน 2 
ครัง้ๆละไม่เกิน 15 
วนัและแจ้งให้ผู้ยื่น
ค าขอทราบภายใ
น 7 
วนันบัแต่วนัที่พิจา
รณาแล้วเสร็จทัง้นี ้
หากเจ้าพนกังานท้
องถิ่นพิจารณายงั
ไม่แล้วเสร็จให้แจ้ง
เป็นหนงัสือให้ผู้ยื่
นค าขอทราบถึงเห
ตแุห่งความลา่ช้า
ทกุ 7 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำใ
ห้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่รับ

ผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

วนัจนกว่าจะพิจาร
ณาแล้วเสร็จพร้อ
มส าเนาแจ้งก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ช าระค่าธรรมเนียม 
(กรณีมีค าสัง่อนญุาตต่ออา
ยใุบอนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
 
 

1 วนั องค์การบริหารส่
วนต าบลสะพงุ
อ าเภอศรีรัตนะจั
งหวดัศรีสะเกษ 

(1. 
ระยะเวลาให้บริกา
รสว่นงาน/หน่วยง
านที่รับผิดชอบให้
ระบไุปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. 
กรณีไม่ช าระตามร
ะยะเวลาที่ก าหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึน้อีกร้อยละ 
20 
ของจ านวนเงินที่ค้
างช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำ
ร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ ำตวัปร - 0 1 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำ
ร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ะชำชน 

2) 
ส ำเนำทะเบียนบ้
ำน 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำ
ร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ส ำเนำใบอนญุำ
ตตำมกฎหมำยว่
ำด้วยกำรควบคมุ
อำคำรหรือใบอนุ
ญำตตำมกฎหมำ
ยอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและหลกั
ฐำนอ่ืนๆตำมที่รำ
ชกำรสว่นท้องถิ่น
ก ำหนด) 

2) 

เอกสำรหรือหลกั
ฐำนแสดงสถำน
ที่ก ำจดัสิ่งปฏิกลู
ที่ได้รับใบอนญุำ
ตและมีกำรด ำเนิ
นกิจกำรที่ถกูต้อง
ตำมหลกัสขุำภิบ
ำล 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและหลกั
ฐำนอ่ืนๆตำมที่รำ
ชกำรสว่นท้องถิ่น
ก ำหนด) 

3) 

แผนกำรด ำเนินง
ำนในกำรก ำจดัสิ่
งปฏิกลูที่แสดงรำ
ยละเอียดขัน้ตอน
กำรด ำเนินงำนค
วำมพร้อมด้ำน
ก ำลงัคนงบประม
ำณวสัดอุปุกรณ์

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและหลกั
ฐำนอ่ืนๆตำมที่รำ
ชกำรสว่นท้องถิ่น
ก ำหนด) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำ
ร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

และวิธีกำรบริหำ
รจดักำร 

4) 

เอกสำรแสดงให้เ
ห็นว่ำผู้ปฏิบติังำ
นที่ท ำหน้ำที่ก ำจั
ดสิ่งปฏิกลูผ่ำนก
ำรฝึกอบรมด้ำนสุ
ขอนำมยัและควำ
มปลอดภยัจำกก
ำรท ำงำน 
(ตำมหลกัเกณฑ์
ที่ท้องถิ่นก ำหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและหลกั
ฐำนอ่ืนๆตำมที่รำ
ชกำรสว่นท้องถิ่น
ก ำหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย์ห
รือเอกสำรแสดง
กำรตรวจสขุภำพ
ประจ ำปีของผู้ป
ฏิบติังำนในกำร
ก ำจดัสิ่งปฏิกลู 

- 1 0 ฉบบั (เอกสำรและหลกั
ฐำนอ่ืนๆตำมที่รำ
ชกำรสว่นท้องถิ่น
ก ำหนด) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตรับท ำกำรก ำจัดส่ิงปฏิกูลฉบับละไม่เกิน 5,000 บำทต่อปี 

ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
หมำยเหตุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนที่ท าการองค์การบริหารสว่นต าบลสะพงุหมู่ที่ 7 

ต าบลสะพงุอ าเภอศรีรัตนะจงัหวดัศรีสะเกษโทร 045677200  045677460 
หมายเหตุ( ) 
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2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 

 
19. หมำยเหตุ 
การแจ้งผลการพิจารณา 
 
19.1 ในกรณีที่เจ้าพนกังานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยังไม่อาจมีค าสัง่ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 
วนันบัแต่วนัที่เอกสารถกูต้องและครบถ้วนให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครัง้ๆละไม่เกิน 15 
วนัและให้แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
19.2 ในกรณีที่เจ้าพนกังานท้องถิ่นพิจารณายงัไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 
ให้แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตแุห่งความลา่ช้าทกุ 7 วนัจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจ้งก.พ.ร. 
ทราบทุกครัง้ 
 
 

วันที่พิ
มพ์ 

25/08/2558 

สถำนะ รออนมุติัขัน้ที่ 2 โดยส านกังานก.พ.ร. 
(OPDC) 

จัดท ำโ
ดย 

องค์การบริหารสว่นต าบลสะพงุอ าเภอศรี
รัตนะจงัหวดัศรีสะเกษสถ.มท. 

อนุมัติ
โดย 

- 

เผยแพ
ร่โดย 

- 
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