
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูล 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้วอ าเภอค าเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรกระทรวงสาธารณสุข 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
 
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วัน
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้
ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มา
ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
 
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสียค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
 
   2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 
 (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านสุขลักษณะการก าจัดสิ่งปฏิกูลและด้านคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 
   (3) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 



ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลค ำเขื่อนแก้วต ำบลลุมพุกอ ำเภอค ำ
เขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรโทร 045-791099/ติดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :30 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำรส่วนงำน/หน่วยงำนที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น)) 

15 นาท ี - 
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำรส่วนงำน/หน่วยงำนที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น 
2. หำกผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตไม่แก้ไขค ำขอหรือไม่ส่งเอกสำร
เพ่ิมเติมให้ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดในแบบบันทึกควำมบกพร่อง
ให้เจ้ำหน้ำที่ส่งคืนค ำขอและเอกสำรพร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึง
เหตุแห่งกำรคืนด้วยและแจ้งสิทธิในกำรอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตำม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองพ.ศ. 2539))) 

1 ชั่วโมง - 
 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 

20 วัน - 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำรส่วนงำน/หน่วยงำนที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น 
2. กฎหมำยก ำหนดภำยใน 30 วันนับแต่วันที่เอกสำรถูกต้อง
และครบถ้วน (ตำมพ.ร.บ. กำรสำธำรณสุขพ.ศ. 2535 
มำตรำ 56 และพ.ร.บ. วิธีปฏบิัติรำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2557) 
)) 

4) - 
การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตกิจการรับท าการ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์ 
 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำรส่วนงำน/หน่วยงำนที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น 
2. ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไม่อำจออกใบอนุญำตหรือยัง
ไม่อำจมีค ำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่เอกสำร
ถูกต้องและครบถ้วนให้แจ้งกำรขยำยเวลำให้ผู้ขออนุญำต
ทรำบทุก 7 วันจนกว่ำจะพิจำรณำแล้วเสร็จพร้อมส ำเนำแจ้ง
ส ำนักก.พ.ร. ทรำบ)) 

8 วัน - 
 

5) - 
ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 

1 วัน - 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำรส่วนงำน/หน่วยงำนที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช ำระตำมระยะเวลำที่ก ำหนดจะต้องเสียค่ำปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ ำนวนเงินที่ค้ำงช ำระ)) 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

- 

3) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรหรือ
ใบอนุญำตตำมกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

4) 
 

เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงสถำนที่ก ำจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้รับใบอนุญำต
และมีกำรด ำเนินกิจกำรที่ถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำล 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

5) 
 

แผนกำรด ำเนินงำนในกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลที่แสดงรำยละเอียด
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนควำมพร้อมด้ำนก ำลังคนงบประมำณวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีกำรบริหำรจัดกำร 
ฉบับจริง0ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

6) 
 

เอกสำรแสดงให้เห็นว่ำผู้ปฏิบัติงำนที่ท ำหน้ำที่ก ำจัดสิ่งปฏิกูลผ่ำน
กำรฝึกอบรมด้ำนสุขอนำมัยและควำมปลอดภัยจำกกำรท ำงำน 
(ตำมหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นก ำหนด) 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

7) 
 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสำรแสดงกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีของ
ผู้ปฏิบัติงำนในกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูล 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตรับท ำกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลฉบับ
ละไม่เกิน 5,000 บำทต่อปี 
(หมำยเหตุ: (ระบุตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่น)) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วต าบลลุมพุกอ าเภอค าเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรโทร 045-791099 
(หมำยเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
(หมำยเหตุ: (เอกสำร/แบบฟอร์มเป็นไปตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่น)) 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 
1)พ.ร.บ.  ควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 
 
2)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 


