
คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการก าจัดสิ่งปฏกูิล 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา กระทรวงสาธารณสขุ  
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ์ วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการก าจดัสิ่งปฏิกลู โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดคา่บริการ จะต้องย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ภายใน..ระบุ..วนั ก่อนใบอนุญาต
สิน้อายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต) เมื่อได้ย่ืนค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการ
ต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มาย่ืนค าขอต่ออายุ
ใบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิน้สดุแล้ว ต้องด าเนินการขออนญุาตใหมเ่สมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม่ 
ทัง้นีห้ากมาย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้ว แตไ่มช่ าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาท่ีก าหนด จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมขึน้อีก
ร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ และกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกนัเกินกว่า 2 ครัง้ เจ้าพนกังาน
ท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุด าเนินการไว้ได้จนกวา่จะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบจ านวน 
2.เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 
   (2) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลกัษณะการก าจดัสิ่งปฏิกูล และด้านคุณสมบตัิของผู้ปฏิบตัิงาน
ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
   (3) ...ระบุเพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบท่ีราชการส่วนท้องถ่ิน
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 
หมายเหตุ: ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลาตัง้แต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนกงาำนททบบำตต ำบตพธธ์กงตำา  262  หมู่ที่ 4 ต ำบตพธธ์กงตำา  
อ ำทภอทมือานครรำชสีมำ  จกาหวกดนครรำชสีมำ  30000  พทรบกธท์  
044-930238-9 พทรสำร 044-930238/ต์ดต่อด้วยตนทอา ณ 
หน่วยาำน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
ทป์ดใหบ้ร์งำรวกน จกนทร์ ถึา วกนบงุร์ (ยงทว้นวกนหยดุที่ทำารำชงำร
ง ำหนด) ตกา้แต่ทวตำ 08:30 - 16:30 น. (มีธกงททีย่า) 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วนั 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่ รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล พร้อม
หลกัฐานท่ีท้องถ่ินก าหนด 
(หมำยทหต:ุ (1. ระยะทวตำใหบ้ร์งำร ส่วนาำน/หน่วยาำนทีร่กบผ์ดชอบ ใหร้ะบไุปตำมบร์บทขอาทอ้าถ่์น))  
 
 
 

15 นาที เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา 
 



ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่ รับผิดชอบ 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถกูต้องของค าขอ และความครบถ้วนของเอกสารหลกัฐานทนัที 
-กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่
สามารถด าเนินการได้ในขณะนัน้ ให้จดัท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลกัฐาน
ยื่นเพิม่เติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบนัทกึนัน้ด้วย 
(หมำยทหต:ุ (1. ระยะทวตำให้บร์งำร ส่วนาำน/หน่วยาำนที่รกบผ์ดชอบ ให้ระบไุปตำมบร์บทขอา
ท้อาถ่์น   2. หำงผูข้อต่ออำยใุบอนญุำตไม่แง้ไขค ำขอหรือไม่ส่าทองสำรทธ่์มทต์มให้ครบถ้วน 
ตำมที่ง ำหนดในแบบบกนทึงควำมบงธร่อาให้ทจ้ำหน้ำที่ส่าคืนค ำขอแตะทองสำร ธร้อมแจ้าทป็น
หนกาสือถึาทหตุแห่างำรคืนด้วย แตะแจ้าส์ทธ์ในงำรอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตำม ธ.ร.บ. ว์ธีปฏ์บกต์
รำชงำรทำาปงครอา ธ.บ. 2539)))  

1 
ชัว่โมง 

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา 
 

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานท่ีด้านสขุลกัษณะ 
-กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ เสนอพิจารณาออกใบอนญุาต 
-กรณีไมถ่กูต้องตามหลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสขุลกัษณะ 
(หมำยทหต:ุ (1. ระยะทวตำให้บร์งำร ส่วนาำน/หน่วยาำนที่รกบผ์ดชอบ ให้ระบไุปตำมบร์บทขอา
ท้อาถ่์น   2. งฎหมำยง ำหนดภำยใน 30 วกน นกบแต่วกนที่ทองสำรถูงต้อาแตะครบถ้วน (ตำม 
ธ.ร.บ. งำรสำธำรณสขุ ธ.บ. 2535 มำตรำ 56 แตะ ธ.ร.บ. ว์ธีปฏ์บกต์รำชงำรทำาปงครอา    
(ฉบกบที ่2) ธ.บ. 2557)))  

20 วนั เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา 
 

4) -การแจ้งค าสัง่ออกใบอนญุาต/ค าสัง่ไมอ่นญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาต 
1. กรณีอนญุาต   มีหนงัสือแจ้งการอนญุาตแก่ผู้ขออนญุาตทราบเพื่อมารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนด หากพ้นก าหนดถือวา่ไมป่ระสงค์จะรับใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือ
ข้อแก้ตวัอนัสมควร 
2. กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาต   แจ้งค าสัง่ไมอ่นญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาตกิจการรับท า
การก าจดัสิง่ปฏิกลูแก่ผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตทราบ พร้อมแจ้งสทิธิในการอทุธรณ์ 
(หมำยทหต:ุ (1. ระยะทวตำให้บร์งำร ส่วนาำน/หน่วยาำนที่รกบผ์ดชอบ ให้ระบุไปตำมบร์บทขอา
ท้อาถ่์น   2. ในงรณีที่ทจ้ำธนกงาำนท้อาถ่์น ไม่อำจอองใบอนญุำตหรือยกาไม่อำจมีค ำสกา่ไม่
อนญุำตไดภ้ำยใน 30 วกน นกบแต่วกนที่ทองสำรถูงต้อาแตะครบถ้วน ให้ขยำยทวตำอองไปได้อีงไม่
ทง์น 2 ครกา้ๆ ตะไม่ทง์น 15 วกน แตะแจ้าให้ผูยื้่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วกนนกบแต่วกนที่ธ์จำรณำแต้ว
ทสร็จ ทกา้นีห้ำงทจ้ำธนกงาำนทอ้าถ่์นธ์จำรณำยกาไม่แตว้ทสร็จ ใหแ้จ้าทป็นหนกาสือใหผู้ยื้น่ค ำขอทรำบ
ถึาทหตแุห่าควำมต่ำช้ำทงุ 7 วกนจนงว่ำจะธ์จำรณำแตว้ทสร็จ ธร้อมส ำทนำแจ้าง.ธ.ร. ทรำบ))  

8 วนั เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา 
 

5) -ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสัง่อนญุาตต่ออายใุบอนุญาต)   แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนด 
(หมำยทหต:ุ (1. ระยะทวตำให้บร์งำร ส่วนาำน/หน่วยาำนที่รกบผ์ดชอบ ให้ระบไุปตำมบร์บทขอา
ท้อาถ่์น   2. งรณีไม่ช ำระตำมระยะทวตำที่ง ำหนด จะต้อาทสียค่ำปรกบทธ่์มข้ึนอีงร้อยตะ 20 ขอา
จ ำนวนทา์นทีค่ำ้าช ำระ))  

1 วนั เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา 
 

 
 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสว่นท้องถ่ินก าหนด) 

- 

4) 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ ได้รับใบอนุญาตและมีการด าเนิน
กิจการที่ถกูต้องตามหลักสุขาภบิาล 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสว่นท้องถ่ินก าหนด) 

- 

5) 
 

แผนการด าเนินงานในการก าจัดสิ่ งปฏิกูลที่แสดงรายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสว่นท้องถ่ินก าหนด) 

- 

6) 
 

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ก าจัดสิ่ งปฏิกูลผ่านการฝึกอบรมด้าน
สุขอนามัยและความปลอดภยัจากการท างาน (ตามหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นก าหนด) 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสว่นท้องถ่ินก าหนด) 

- 

7) 
 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้ปฏิบัติงานในการก าจัด
สิ่งปฏิกูล 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (เอกสารและหลกัฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสว่นท้องถ่ินก าหนด) 

- 

 
 
 



ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล ฉบับละไม่เกิน 5,000 

บาทต่อปี 
(หมำยทหต:ุ (ระบตุำมข้อง ำหนดขอาทอ้าถ่์น))  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ส านักงานเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  262 หมู่ที่ 4 ต าบลโพธ์ิกลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  

โทรศพัท์ 044-930238-9  โทรสาร 044-930238 
2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

(หมำยทหต:ุ ( ทตขที่ 1 ถ.ธ์ษณพุตง ทขตดส์ุต งทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 ทตขที่ 1                   
ถ.ธ์ษณพุตง ทขตดส์ุต งทม. 10300))  

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(หมำยทหต:ุ (ทองสำร/แบบฟอร์ม ทป็นไปตำมข้อง ำหนดขอาทอ้าถ่์น))  
หมายเหตุ 
การแจ้งผลการพิจารณา 
19.1 ในกรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ิน ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยงัไม่อาจมีค าสัง่ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีเอกสาร
ถกูต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน 2 ครัง้ๆ ละไมเ่กิน 15 วนั และให้แจ้งตอ่ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่
วนัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
19.2 ในกรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินพิจารณายงัไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนงัสือให้ ผู้ ย่ืนค าขอทราบ
ถงึเหตแุห่งความลา่ช้าทกุ 7 วนัจนกวา่จะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
 
 
 


