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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ : เทศบาลต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

กระทรวง : มหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอตอ่อายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามัย 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบรกิาร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บรกิาร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30   วัน 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน    0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การขอตอ่อายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการ

 ก าจัดสิ่งปฏิกูล 19/05/2558 15:03  

11. ช่องทางการให้บริการ  

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู ่9 ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชยีงใหม่   50120 โทรศัพท์ 053-825044 ตอ่ 13 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  

ตั้งแตเ่วลา  08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

ผูใ้ดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรอืได้รับประโยชน์ตอบ

แทนด้วยการคิดค่าบริการจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรอืเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบภายใน..
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ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิน้อายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย

ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอ

ต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอตอ่อายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่

เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 

ทั้งนีห้ากมายื่นขอตอ่อายุใบอนุญาตแล้วแตไ่ม่ช าระค่าธรรมเนยีมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย

ค่าปรับเพิ่มขึ้นอกีร้อยละ 20 ของจ านวนเงนิที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมตดิต่อกัน

เกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

จนครบจ านวน 

   2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

 (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผูป้ระกอบกิจการด้านสุขลักษณะการก าจัดสิ่งปฏิกูลและด้านคุณสมบัติของ

ผูป้ฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

   (3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วน

ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มอืจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเ่จา้หนา้ที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน

คู่มอืประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตว่ันพิจารณาแล้วเสร็จ 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ

ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูข้อรับใบอนุญาตยื่น

ค าขอตอ่อายุ

ใบอนุญาตประกอบ

กิจการรับท าการก าจัด

สิ่งปฏิกูลพร้อม

หลักฐานที่ท้องถิ่น

ก าหนด 

15 นาที กองสาธารณะสุข

และสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบลยุหว่า 

 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ความถูกต้องของค าขอ

และความครบถ้วนของ

เอกสารหลักฐานทันที 

กรณีไม่ถูกต้อง/

1 ช่ัวโมง กองสาธารณะสุข

และสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบลยุหว่า 

หากผู้ขอต่ออายุ

ใบอนุญาตไม่

แก้ไขค าขอหรือไม่

ส่งเอกสาร

เพิ่มเติมให้
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ

ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้ง

ต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/

เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ

หากไม่สามารถ

ด าเนนิการได้ใน

ขณะนั้นให้จัดท าบันทึก

ความบกพร่องและ

รายการเอกสารหรอื

หลักฐานยื่นเพิ่มเติม

ภายในระยะเวลาที่

ก าหนดโดยให้

เจ้าหน้าที่และผูย้ื่นค า

ขอลงนามไว้ในบันทึก

นั้นดว้ย 

 

 

ครบถ้วนตามที่

ก าหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าที่สง่คนื

ค าขอและเอกสาร

พร้อมแจ้งเป็น

หนังสือถึงเหตุ

แหง่การคืนดว้ย

และแจง้สทิธิใน

การอุทธรณ์ 

(อุทธรณ์ตาม

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่

ด้านสุขลักษณะ 

กรณีถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้าน

สุขลักษณะเสนอ

พิจารณาออก

ใบอนุญาต 

กรณีไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้าน

สุขลักษณะแนะน าให้

ปรับปรุงแก้ไขด้าน

สุขลักษณะ 

 

20 วัน กองสาธารณะสุข

และสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบลยุหว่า 

กฎหมายก าหนด

ภายใน 30 วัน

นับแต่วันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสุขพ.ศ. 

2535 มาตรา 

56 และพ.ร.บ. 

วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2557) 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ

ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

- 

 

การแจ้งค าสั่งออก

ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่

อนุญาตใหต้่ออายุ

ใบอนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสอืแจ้งการ

อนุญาตแก่ผูข้อ

อนุญาตทราบเพื่อมา

รับใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาที่ท้องถิ่น

ก าหนดหากพ้นก าหนด

ถือว่าไม่ประสงค์จะรับ

ใบอนุญาตเว้นแต่จะมี

เหตุหรอืข้อแก้ตัวอัน

สมควร 

    2. กรณีไม่อนุญาต

ให้ตอ่อายุใบอนุญาต 

แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้

ต่ออายุใบอนุญาต

กิจการรับท าการก าจัด

สิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขอต่อ

อายุใบอนุญาตทราบ

พร้อมแจ้งสทิธิในการ

อุทธรณ์ 

8 วัน กองสาธารณะสุข

และสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบลยุหว่า 

 ในกรณีที่เจา้

พนักงานท้องถิ่น

ไม่อาจออก

ใบอนุญาตหรอืยัง

ไม่อาจมคี าสั่งไม่

อนุญาตได้ภายใน 

30 วันนับแตว่ันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วนให้

แจ้งการขยาย

เวลาให้ผู้ขอ

อนุญาตทราบทุก 

7 วันจนกว่าจะ

พิจารณาแล้ว

เสร็จพร้อมส าเนา

แจ้งส านักก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) 

- 

 

ช าระค่าธรรมเนียม 

(กรณีมีค าสั่งอนุญาต

ต่ออายุใบอนุญาต) 

แจ้งให้ผูข้ออนุญาตมา

ช าระค่าธรรมเนียม

1 วัน กองสาธารณะสุข

และสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบลยุหว่า 

กรณีไม่ช าระตาม

ระยะเวลาที่

ก าหนดจะต้อง

เสียค่าปรับ

เพิ่มขึน้อีกร้อยละ 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ

ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ท้องถิ่น

ก าหนด 

20 ของจ านวน

เงินที่ค้างช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วัน 

14. งานบรกิารน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

- 0 1 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่า

ด้วยการควบคุมอาคารหรือ

ใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้อง 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ก าหนด) 

2) 

เอกสารหรอืหลักฐานแสดงสถานที่

ก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้รับใบอนุญาต

และมีการด าเนินกิจการที่ถูกต้อง

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ตามหลักสุขาภบิาล ส่วนท้องถิ่น

ก าหนด) 

3) 

แผนการด าเนินงานในการก าจัดสิ่ง

ปฏิกูลที่แสดงรายละเอียดขั้นตอน

การด าเนนิงานความพร้อมด้าน

ก าลังคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์

และวิธีการบริหารจัดการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ก าหนด) 

4) 

เอกสารแสดงใหเ้ห็นว่า

ผูป้ฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ก าจัดสิ่ง

ปฏิกูลผา่นการฝึกอบรมด้าน

สุขอนามัยและความปลอดภัยจาก

การท างาน (ตามหลักเกณฑท์ี่

ท้องถิ่นก าหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ก าหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย์หรอืเอกสารแสดง

การตรวจสุขภาพประจ าปีของ

ผูป้ฏิบัติงานในการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ก าหนด) 

16. ค่าธรรมเนียม 

 อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลฉบับละ 5,000 บาทต่อปี 

17. ทางการร้องเรียน 

1) ร้องเรยีนด้วยตนเอง/ไปรษณยี์ 

เทศบาลต าบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู ่9 ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม ่  50120 

2) ร้องเรยีนผ่านโทรศัพท์ เทศบาลต าบลยุหว่า   053-825044 

3) ร้องเรยีนผ่านเว็บไซต์เทศบาลต าบลยุหว่า    http://www.yuwa.go.th 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

19. หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 

 


