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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรบัทําการกาํจดัส ิ�งปฏกิลู 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : เทศบาลตาํบลยี�งอ อําเภอยี�งอ จังหวัดนราธวิาส  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ ์วธิกีาร 

 

 ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายุใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกาํจัดสิ�งปฏกิลู โดยทําเป็นธรุกจิหรอืไดรั้บประโยชนต์อบแทนดว้ย

การคดิคา่บรกิาร จะตอ้งยื�นขอตอ่อายุใบอนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิ�นหรอืเจา้หนา้ที�ที�รับผดิชอบ ภายใน..ระบ.ุ.... วัน ก่อน

ใบอนญุาตสิ�นอายุ (ใบอนญุาตมีอายุ 1 ปี นับแตว่ันที�ออกใบอนุญาต) เมื�อไดย้ื�นคาํขอพรอ้มกับเสยีค่าธรรมเนยีมแลว้ใหป้ระกอบ

กจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิ�นจะมคีาํสั�งไมต่่ออายใุบอนุญาต และหากผูข้อตอ่อายุใบอนุญาตไม่ไดม้ายื�นคาํขอตอ่

อายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ�นสดุแลว้ ตอ้งดําเนนิการขออนุญาตใหม่เสมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม่ 

 

 ทั �งนี�หากมายื�นขอตอ่อายุใบอนุญาตแลว้ แตไ่มช่าํระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและระยะเวลาที�กาํหนด จะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิ�มขึ�นอกี

รอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิที�คา้งชาํระ และกรณีที�ผูป้ระกอบการคา้งชําระคา่ธรรมเนียมตดิตอ่กันเกนิกวา่ 2 ครั �ง เจา้พนักงาน

ทอ้งถิ�นมอีาํนาจสั�งใหผู้นั้ �นหยุดดาํเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนยีมและค่าปรับจนครบจํานวน 

 

   2.เงื�อนไขในการยื�นคาํขอ (ตามที�ระบไุวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถิ�น) 

 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยื�นเอกสารที�ถูกตอ้งและครบถว้น 

 

 (2) หลักเกณฑด์า้นคณุสมบัตขิองผูป้ระกอบกจิการ ดา้นสขุลกัษณะการกําจัดสิ�งปฏกิลู และดา้นคุณสมบัตขิองผูป้ฏบิัตงิาน

ถกูตอ้งตามหลักเกณฑ ์(ตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ�น) 

 

   (3) ......ระบเุพิ�มเตมิตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเง ื�อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที�ราชการสว่นทอ้งถิ�น

กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถิ�น.... 

 

 หมายเหต:ุ ขั �นตอนการดาํเนนิงานตามคูม่ือจะเร ิ�มนับระยะเวลาตั �งแตเ่จา้หนา้ที�ไดรั้บเอกสารครบถว้นตามที�ระบุไวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่ันพจิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
สาํนักงานเทศบาลตาํบลยี�งอ ถนนเทศบาล 5 ตําบลยี�งอ อาํเภอยี�
งอ จังหวัดนราธวิาส โทร.073-591082 โทรสาร 073-591165/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 30 วัน 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรบัใบอนญุาตยื�นคําขอตอ่อายุใบอนุญาตประกอบกจิการรับ
ทําการกาํจัดสิ�งปฏกิลู พรอ้มหลักฐานที�ทอ้งถิ�นกําหนด 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร ส่วนงาน/หน่วยงานที�
รับผดิชอบ ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิ�น))  

15 นาท ี เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที�ตรวจสอบความถกูตอ้งของคําขอ และความครบถว้น
ของเอกสารหลักฐานทนัท ี
    กรณีไม่ถกูตอ้ง/ครบถว้น เจา้หนา้ที�แจง้ตอ่ผูย้ื�นคําขอให ้

1 ชั�วโมง เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
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ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

แกไ้ข/เพิ�มเตมิเพื�อดาํเนนิการ หากไมส่ามารถดําเนนิการไดใ้น
ขณะนั �น ใหจ้ัดทาํบันทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสารหรอื
หลักฐานยื�นเพิ�มเตมิภายในระยะเวลาที�กาํหนด โดยใหเ้จา้หนา้ที�
และผูย้ื�นคาํขอลงนามไวใ้นบนัทกึนั�นดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร ส่วนงาน/หน่วยงานที�
รับผดิชอบ ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิ�น 
2. หากผูข้อตอ่อายุใบอนุญาตไม่แกไ้ขคาํขอหรอืไม่สง่เอกสาร
เพิ�มเตมิใหค้รบถว้น ตามที�กําหนดในแบบบนัทกึความบกพร่อง
ใหเ้จา้หนา้ที�ส่งคนืคาํขอและเอกสาร พรอ้มแจง้เป็นหนังสอืถงึ
เหตแุหง่การคนืดว้ย และแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ (อทุธรณ์ตาม 
พ.ร.บ. วธิปีฏบิัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)))  

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที�ตรวจสถานที�ดา้นสขุลักษณะ 
    กรณีถกูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะ เสนอพจิารณา
ออกใบอนญุาต 
     กรณีไม่ถกูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสุขลกัษณะ แนะนําให ้
ปรับปรุงแกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร ส่วนงาน/หน่วยงานที�
รับผดิชอบ ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิ�น 
2. กฎหมายกาํหนดภายใน 30 วัน นับแตว่นัที�เอกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 มาตรา 
56 และ พ.ร.บ. วธิปีฏบัิตริาชการทางปกครอง (ฉบับที� 2) พ.ศ. 
2557) 
))  

20 วนั เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 

4) - 
การแจง้คําสั�งออกใบอนุญาต/คาํสั�งไมอ่นญุาตใหต้่ออายุ
ใบอนญุาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        มหีนังสอืแจง้การอนญุาตแก่ผูข้ออนญุาตทราบเพื�อมารับ
ใบอนญุาตภายในระยะเวลาที�ทอ้งถิ�นกําหนด หากพน้กําหนดถอื
วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนญุาต เวน้แตจ่ะมีเหตหุรอืขอ้แกตั้วอัน
สมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายุใบอนญุาต 
        แจง้คาํสั�งไม่อนญุาตใหต้อ่อายุใบอนุญาตกจิการรับทําการ
กําจัดสิ�งปฏกิลูแกผู่ข้อตอ่อายุใบอนญุาตทราบ พรอ้มแจง้สทิธิ
ในการอทุธรณ ์
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร ส่วนงาน/หน่วยงานที�
รับผดิชอบ ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิ�น 
2. ในกรณีที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยัง
ไม่อาจมคีาํสั�งไม่อนญุาตไดภ้ายใน 30 วนั นับแต่วนัที�เอกสาร
ถกูตอ้งและครบถว้น ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไม่เกนิ 2 ครั�งๆ 
ละไม่เกนิ 15 วัน และแจง้ใหผู้ย้ื�นคําขอทราบภายใน 7 วนันับแต่
วันที�พจิารณาแลว้เสรจ็ ทั �งนี�หากเจา้พนักงานทอ้งถิ�นพจิารณายัง
ไม่แลว้เสรจ็ ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ื�นคาํขอทราบถงึเหตุแหง่
ความลา่ชา้ทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสรจ็ พรอ้มสําเนา
แจง้ก.พ.ร. ทราบ))  

8 วนั เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 

5) - 
ชาํระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคีําสั�งอนุญาตตอ่อายุใบอนุญาต) 
    แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาชําระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและ

1 วนั เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 



- 3 - 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาที�ทอ้งถ ิ�นกาํหนด  
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร ส่วนงาน/หน่วยงานที�
รับผดิชอบ ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิ�น 
2. กรณีไม่ชาํระตามระยะเวลาที�กําหนด จะตอ้งเสยีค่าปรบั
เพิ�มขึ�นอกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิที�คา้งชาํระ))  

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร หรอื
ใบอนุญาตตามกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื�นๆ ตามที�ราชการสว่นทอ้งถิ�น
กําหนด) 

- 

4) 
 

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงสถานที�กําจดัสิ�งปฏกิูลที�ไดร้บั
ใบอนุญาตและมกีารดาํเนนิกจิการที�ถกูตอ้งตามหลกัสขุาภบิาล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื�นๆ ตามที�ราชการสว่นทอ้งถิ�น
กําหนด) 

- 

5) 
 

แผนการดาํเนนิงานในการกาํจดัสิ�งปฏกิูลที�แสดงรายละเอยีด
ข ั�นตอนการดาํเนนิงาน ความพรอ้มดา้นกาํลงัคน งบประมาณ วสัดุ
อปุกรณ์ และวธิกีารบรหิารจดัการ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื�นๆ ตามที�ราชการสว่นทอ้งถิ�น
กําหนด) 

- 

6) 
 

เอกสารแสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้ฏบิตังิานที�ทาํหนา้ที�กําจดัสิ�งปฏกิลูผ่าน
การฝึกอบรมดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยัจากการทาํงาน 
(ตามหลกัเกณฑท์ี�ทอ้งถิ�นกาํหนด) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื�นๆ ตามที�ราชการสว่นทอ้งถิ�น
กําหนด) 

- 

7) 
 

ใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสารแสดงการตรวจสขุภาพประจาํปีของ
ผูป้ฏบิตังิานในการกาํจดัสิ�งปฏกิลู 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื�นๆ ตามที�ราชการสว่นทอ้งถิ�น
กําหนด) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
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ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรบัทําการกําจดัสิ�งปฏกิูล 
ฉบบัละไม่เกนิ 5,000 บาทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้กาํหนดของทอ้งถิ�น))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) สํานักงานเทศบาลตาํบลยี�งอ ถนนเทศบาล 5 ตําบลยี�งอ อาํเภอยี�งอ จังหวัดนราธวิาส 96180 โทร.073-591082 

โทรสาร 073-591165 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
1) แบบคาํขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายุใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์ เป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ�น))  
 

หมายเหต ุ

การแจง้ผลการพจิารณา 
 
19.1 ในกรณีที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�น ไม่อาจออกใบอนญุาตหรอืยังไม่อาจมีคาํสั�งไม่อนุญาตไดภ้ายใน 30 วัน นับแตว่ันที�เอกสาร
ถกูตอ้งและครบถว้น ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไม่เกนิ 2 ครั �งๆ ละไม่เกนิ 15 วัน และใหแ้จง้ต่อผูย้ื�นคําขอทราบภายใน 7 วนันับ
แตว่ันที�พจิารณาแลว้เสรจ็ 
 
19.2 ในกรณีที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�นพจิารณายังไม่แลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็นหนังสอืให ้ผูย้ื�นคําขอทราบ
ถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 วันจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสรจ็ พรอ้มสําเนาแจง้ ก.พ.ร. ทราบทุกครั �ง 
 
 

 

เอกสารฉบบันี�ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนยร์วมขอ้มลูการติดต่อราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 24/08/2558 


