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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรบัทําการกําจัดสิ่งปฏกิูล 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลบานหลุมอาํเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิง่ปฏิกูล 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลบานหลุมอําเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จใน

หนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน 
9. ขอมูลสถติ ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลองคการบริหารสวน

ตําบลบานหลุม  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม 93 หมูท่ี 9 ตําบลบานหลุม
อําเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย 64000 โทร. 0-5561-0910/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑวิธีการ 
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ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิง่ปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการ
คิดคาบริการจะตองย่ืนขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต) เม่ือไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบ
กิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตและหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมาย่ืนคําขอตอ
อายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลวตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 
 
ท้ังน้ีหากมาย่ืนขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกําหนดจะตองเสียคาปรับเพ่ิมขึ้นอีก
รอยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีคางชําระและกรณีท่ีผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้งเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูน้ันหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 
 
   2.เงื่อนไขในการย่ืนคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน) 
 
   (1) ผูประกอบการตองย่ืนเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 
 
 (2) หลักเกณฑดานคุณสมบัติของผูประกอบกิจการดานสุขลักษณะการกําจัดสิ่งปฏิกูลและดานคุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน
ถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 
 
   (3) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการสวนทองถ่ิน
กําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน.... 
 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรบัผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรับใบอนุญาตย่ืนคําขอ
ตออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการกําจัดสิง่
ปฏิกูลพรอมหลักฐานท่ี
ทองถ่ินกําหนด 

15 นาที องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
หลุมอําเภอเมือง
สุโขทัยจังหวัด
สุโขทัย 

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ
ถูกตองของคําขอและความ
ครบถวนของเอกสารหลักฐาน
ทันที 
กรณีไมถูกตอง/ครบถวน
เจาหนาท่ีแจงตอผูย่ืนคํา
ขอใหแกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะน้ันให
จัดทําบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรอื
หลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให
เจาหนาท่ีและผูย่ืนคําขอลง
นามไวในบันทึกน้ันดวย 
 
 

1 ช่ัวโมง องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
หลุมอําเภอเมือง
สุโขทัยจังหวัด
สุโขทัย 

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถ่ิน 
2. หากผูขอตออายุ
ใบอนุญาตไมแกไข
คําขอหรือไมสง
เอกสารเพ่ิมเติมให
ครบถวนตามท่ี
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพรองให
เจาหนาท่ีสงคืนคํา
ขอและเอกสาร
พรอมแจงเปน
หนังสือถึงเหตุแหง
การคืนดวยและแจง
สิทธใินการอุทธรณ 
(อุทธรณตามพ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดาน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสขุลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไมถูกตองตาม

20 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
หลุมอําเภอเมือง
สุโขทัยจังหวัด
สุโขทัย 

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถ่ิน 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
แนะนําใหปรับปรงุแกไขดาน
สุขลักษณะ 
 
 

2. กฎหมายกําหนด
ภายใน 30 วันนับ
แตวันท่ีเอกสาร
ถูกตองและ
ครบถวน (ตาม
พ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2557)) 

4) 

- 
 

การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/
คําสั่งไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสอืแจงการอนุญาตแกผู
ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ท่ีทองถ่ินกําหนดหากพน
กําหนดถือวาไมประสงคจะ
รับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุ
หรือขอแกตัวอันสมควร 
    2. กรณีไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาต 
แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาตกิจการรับทํา
การกําจัดสิ่งปฏิกูลแกผูขอตอ
อายุใบอนุญาตทราบพรอม
แจงสิทธิในการอุทธรณ 

8 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
หลุมอําเภอเมือง
สุโขทัยจังหวัด
สุโขทัย 

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจา
พนักงานทองถ่ินไม
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไมอาจมี
คําสั่งไมอนุญาตได
ภายใน 30 วันนับ
แตวันท่ีเอกสาร
ถูกตองและ
ครบถวนใหแจงการ
ขยายเวลาใหผูขอ
อนุญาตทราบทุก 7 
วันจนกวาจะ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

 
 

พิจารณาแลวเสร็จ
พรอมสาํเนาแจง
สํานักก.พ.ร. ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาตตออายุ
ใบอนุญาต) 
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด 
 
 

1 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
หลุมอําเภอเมือง
สุโขทัยจังหวัด
สุโขทัย 

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถ่ิน 
2. กรณีไมชําระ
ตามระยะเวลาท่ี
กําหนดจะตองเสีย
คาปรับเพ่ิมขึ้นอีก
รอยละ 20 ของ
จํานวนเงินท่ีคาง
ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครฐั 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียน
บาน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรบัย่ืนเพิ่มเตมิ 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิม่เตมิ 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุม
อาคารหรือ
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นท่ี
เก่ียวของ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆตามท่ี
ราชการสวนทองถ่ิน
กําหนด) 

2) 

เอกสารหรอื
หลักฐานแสดง
สถานท่ีกําจัดสิง่
ปฏิกูลท่ีไดรับ
ใบอนุญาตและมี
การดําเนินกิจการ
ท่ีถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาล 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆตามท่ี
ราชการสวนทองถ่ิน
กําหนด) 

3) 

แผนการ
ดําเนินงานในการ
กําจัดสิง่ปฏิกูลท่ี
แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการ
ดําเนินงานความ
พรอมดาน
กําลังคน
งบประมาณวสัดุ
อุปกรณและ
วิธีการบริหาร
จัดการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆตามท่ี
ราชการสวนทองถ่ิน
กําหนด) 

4) 

เอกสารแสดงให
เห็นวา
ผูปฏิบัติงานท่ีทํา
หนาท่ีกําจัดสิ่ง

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆตามท่ี
ราชการสวนทองถ่ิน
กําหนด) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิม่เตมิ 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ปฏิกูลผานการ
ฝกอบรมดาน
สุขอนามัยและ
ความปลอดภัย
จากการทํางาน 
(ตามหลักเกณฑท่ี
ทองถ่ินกําหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย
หรือเอกสารแสดง
การตรวจสุขภาพ
ประจําปของ
ผูปฏิบัติงานใน
การกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆตามท่ี
ราชการสวนทองถ่ิน
กําหนด) 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกลูฉบับละไมเกิน 5,000 บาทตอป 

คาธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (ฉบับละไมเกิน 5,000 บาทตอป) 
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม 

หมายเหต(ุสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมองคการบรหิารสวนตําบลบานหลุม 93 หมูท่ี 9 ตําบลบานหลุมอําเภอ
เมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย 64000 โทร. 0-5561-0910 ) 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหต(ุ เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตวัอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 
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19. หมายเหต ุ
- 
 

วันท่ีพิมพ 04/09/2558 
สถานะ รออนุมัติขัน้ท่ี 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลบานหลุม

อําเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยสถ.
มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 

 
 


