
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกจิการรบัทําการกาํจดัส ิง่ปฏกิลู 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลหนองบวัสะอาดอําเภอบวัใหญจั่งหวดันครราชสมีากระทรวงสาธารณสขุ  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต  
1. หลกัเกณฑว์ธิกีาร 
 
ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกําจัดสิง่ปฏกิลูโดยทําเป็นธรุกจิหรอืไดรั้บประโยชนต์อบแทนดว้ยการ
คดิคา่บรกิารจะตอ้งยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบภายใน ..ระบ.ุ.... วนักอ่นใบอนุญาต
สิน้อาย ุ(ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต) เมือ่ไดย้ืน่คําขอพรอ้มกบัเสยีคา่ธรรมเนยีมแลว้ใหป้ระกอบกจิการตอ่ไป
ไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคํีาสัง่ไมต่อ่อายใุบอนุญาตและหากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมไ่ดม้ายืน่คําขอตอ่อายใุบอนุญาต
กอ่นวนัใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ตอ้งดําเนนิการขออนุญาตใหมเ่สมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม่  
 
ทัง้นีห้ากมายืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตแลว้แตไ่มช่าํระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลาทีกํ่าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่ขึน้อกี
รอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชาํระและกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งชาํระคา่ธรรมเนยีมตดิตอ่กนัเกนิกวา่ 2 ครัง้เจา้พนักงาน
ทอ้งถิน่มอํีานาจสัง่ใหผู้นั้น้หยดุดําเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ปรับจนครบจํานวน  
 
   2.เงือ่นไขในการยืน่คําขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถิน่) 
 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น  
 
 (2) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นสขุลกัษณะการกําจัดสิง่ปฏกิลูและดา้นคณุสมบตัขิองผูป้ฏบิตังิาน
ถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่) 
 
   (3) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่
กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถิน่.... 
 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ทีทํ่าการเทศบาลตําบลหนองบวัสะอาดอําเภอบวัใหญจั่งหวดั
นครราชสมีา  30120  โทร. 044 -756257  www.nbsa.go.th/
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วนั 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่คําขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับ
ทําการกําจัดสิง่ปฏกิลูพรอ้มหลกัฐานทีท่อ้งถิน่กําหนด  
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลตําบลหนองบวั
สะอาดอําเภอบวัใหญ่
จังหวดันครราชสมีา 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของคําขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่คําขอใหแ้กไ้ข/
เพิม่เตมิเพือ่ดําเนนิการหากไมส่ามารถดําเนนิการไดใ้นขณะนัน้

1 ชัว่โมง เทศบาลตําบลหนองบวั
สะอาดอําเภอบวัใหญ่
จังหวดันครราชสมีา 

 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
ใหจั้ดทําบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลกัฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่
คําขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ -) 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะนําใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลกัษณะ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วนั เทศบาลตําบลหนองบวั
สะอาดอําเภอบวัใหญ่
จังหวดันครราชสมีา 

 

4) - 
การแจง้คําสัง่ออกใบอนุญาต/คําสัง่ไมอ่นุญาตใหต้อ่อายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่กําหนดหากพน้กําหนดถอื
วา่ไมป่ระสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้วัอนั
สมควร 
    2. กรณีไมอ่นุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาต 
แจง้คําสัง่ไมอ่นุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาตกจิการรับทําการกําจัด
สิง่ปฏกิลูแกผู่ข้อตอ่อายใุบอนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการ
อทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

8 วนั เทศบาลตําบลหนองบวั
สะอาดอําเภอบวัใหญ่
จังหวดันครราชสมีา 

 

5) - 
ชาํระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคํีาสัง่อนุญาตตอ่อายใุบอนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาชาํระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา
ทีท่อ้งถิน่กําหนด 
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั เทศบาลตําบลหนองบวั
สะอาดอําเภอบวัใหญ่
จังหวดันครราชสมีา 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารหรอื
ใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่กําหนด ) 

- 

4) 
 

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงสถานทีกํ่าจดัสิง่ปฏกิลูทีไ่ดร้บั
ใบอนุญาตและมกีารดําเนนิกจิการทีถ่กูตอ้งตามหลกัสขุาภบิาล  
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่กําหนด ) 

5) 
 

แผนการดําเนนิงานในการกําจดัสิง่ปฏกิลูทีแ่สดงรายละเอยีด
ข ัน้ตอนการดําเนนิงานความพรอ้มดา้นกําลงัคนงบประมาณวสัดุ
อุปกรณแ์ละวธิกีารบรหิารจดัการ 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่กําหนด ) 

- 

6) 
 

เอกสารแสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้ฏบิตังิานทีทํ่าหนา้ทีกํ่าจดัสิง่ปฏกิลูผา่น
การฝึกอบรมดา้นสขุอนามยัและความปลอดภยัจากการทํางาน 
(ตามหลกัเกณฑท์ีท่อ้งถิน่กําหนด) 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่กําหนด ) 

- 

7) 
 

ใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสารแสดงการตรวจสขุภาพประจําปีของ
ผูป้ฏบิตังิานในการกําจดัสิง่ปฏกิลู 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่กําหนด ) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) อตัราคา่ธรรมเนยีมตอ่อายใุบอนุญาตรบัทําการกําจดัสิง่ปฏกิลูฉบบั

ละไมเ่กนิ 5,000 บาทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่)) 

คา่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) แจง้ผา่นศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนตามชอ่งทางการใหบ้รกิารของสว่นราชการนัน้ๆ  

(หมายเหต:ุ ( ทีทํ่าการเทศบาลตําบลหนองบวัสะอาดอําเภอบวัใหญจั่งหวดันครราชสมีา  30120  โทร. 044 -
756257  www.nbsa.go.th)) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่)) 
 
หมายเหตุ 
การแจง้ผลการพจิารณา 
 
19.1 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคํีาสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับแตว่นัทีเ่อกสาร
ถกูตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 วนัและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนันับแต่
วนัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 
19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ
ถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มสาํเนาแจง้ก .พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
 
 
 



 

ชือ่กระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกําจัดสิง่ปฏกิลู  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน :กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

 
1)พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
 
2)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ : 30.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกําจัดสิง่ปฏกิลูเทศบาลตําบลหนองบวัสะอาด
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Backend.info.go.th 
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ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่


