
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูล 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสรุินทร์ จังหวัดสรุินทร์ กระทรวงสาธารณสุข  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
 
 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรบัท าการก าจัดสิง่ปฏิกลู โดยท าเป็นธุรกจิหรือได้รบัประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนญุาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบ ภายใน..ระบ.ุ.... วัน 
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ย่ืนค าขอพรอ้มกบัเสียค่าธรรมเนียมแลว้ให้
ประกอบกจิการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะมีค าสัง่ไม่ต่ออายุใบอนญุาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มา
ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม่ 
 
 ทั้งนี้หากมายื่นขอตอ่อายุใบอนญุาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรบั
เพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ และกรณีทีผู่้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจสั่งใหผู้้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรบัจนครบจ านวน 
 
   2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 
   (1) ผู้ประกอบการตอ้งยื่นเอกสารที่ถูกตอ้งและครบถ้วน 
 
 (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกจิการ ด้านสุขลักษณะการก าจัดสิ่งปฏิกูล และด้านคุณสมบัติของผูป้ฏิบัติงาน
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 
   (3) ......ระบเุพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบทีร่าชการส่วน
ท้องถ่ินก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 
 
 หมายเหต:ุ ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนบัระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รบัเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสรจ็ 
  
 
 
 
 



ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานท่ีให้บริการ 
(หมายเหต:ุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมลูได้ตามหนา้ที่
รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาทที้องถ่ินเปิดใหบ้รกิาร))  
องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 267 หมู่ที่ 1 ต าบลตาอ็อง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท/์โทรสาร. 0 4455 8859, 
0 4455 8859-60/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้ขอรบัใบอนญุาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
รับท าการก าจัดสิง่ปฏิกลู พร้อมหลักฐานทีท่้องถ่ินก าหนด 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถ่ิน))  

15 นาท ี องค์การบรหิารส่วน
ต าบลตาอ็อง อ าเภอ
เมืองสรุินทร์ จังหวัด

สุรินทร ์
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันท ี
    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้
แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท าบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลกัฐานย่ืนเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถ่ิน 
2. หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไมส่่งเอกสาร
เพิ่มเตมิให้ครบถ้วน ตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความ
บกพรอ่งให้เจ้าหน้าทีส่่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแหง่การคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอทุธรณ์ 
(อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

1 ช่ัวโมง องค์การบรหิารส่วน
ต าบลตาอ็อง อ าเภอ
เมืองสรุินทร์ จังหวัด

สุรินทร ์
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
2539)))  

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพจิารณา
ออกใบอนญุาต 
     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้
ปรับปรงุแก้ไขด้านสุขลกัษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถ่ิน 
2. กฎหมายก าหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบบัที่ 
2) พ.ศ. 2557) 
))  

20 วัน องค์การบรหิารส่วน
ต าบลตาอ็อง อ าเภอ
เมืองสรุินทร์ จังหวัด

สุรินทร ์
 

4) - 
การแจง้ค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจง้การอนุญาตแกผู่้ขออนุญาตทราบเพื่อมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่้องถ่ินก าหนด หากพ้น
ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรอื
ข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
        แจ้งค าสั่งไมอ่นุญาตให้ตอ่อายุใบอนญุาตกิจการรับท า
การก าจัดสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจง้
สิทธิในการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถ่ิน 
2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีค าสัง่ไม่อนญุาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งการขยายเวลาใหผู้้ขออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสรจ็ พร้อมส าเนาแจ้ง

8 วัน องค์การบรหิารส่วน
ต าบลตาอ็อง อ าเภอ
เมืองสรุินทร์ จังหวัด

สุรินทร ์
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
ส านัก ก.พ.ร. ทราบ))  

5) - 
ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสัง่อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทอ้งถ่ินก าหนด  
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถ่ิน 
2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรบั
เพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ))  

1 วัน องค์การบรหิารส่วน
ต าบลตาอ็อง อ าเภอ
เมืองสรุินทร์ จังหวัด

สุรินทร ์
 

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

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร หรือ
ใบอนุญำตตำมกฎหมำยอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามทีร่าชการส่วนทอ้งถ่ิน
ก าหนด) 

- 

4) 
 

เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงสถำนท่ีก ำจัดสิ่งปฏิกูลท่ีได้รับใบอนุญำต
และมีกำรด ำเนินกิจกำรท่ีถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามทีร่าชการส่วนทอ้งถ่ิน
ก าหนด) 

- 

5) แผนกำรด ำเนินงำนในกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลท่ีแสดงรำยละเอียด - 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ควำมพร้อมด้ำนก ำลังคน งบประมำณ วัสดุ

อุปกรณ์ และวิธีกำรบริหำรจัดกำร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามทีร่าชการส่วนทอ้งถ่ิน
ก าหนด) 

6) 
 

เอกสำรแสดงให้เห็นว่ำผู้ปฏิบัติงำนท่ีท ำหน้ำท่ีก ำจัดสิ่งปฏิกูลผ่ำน
กำรฝึกอบรมด้ำนสุขอนำมัยและควำมปลอดภัยจำกกำรท ำงำน 
(ตำมหลักเกณฑ์ท่ีท้องถิ่นก ำหนด) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามทีร่าชการส่วนทอ้งถ่ิน
ก าหนด) 

- 

7) 
 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสำรแสดงกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีของ
ผู้ปฏิบัติงำนในกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามทีร่าชการส่วนทอ้งถ่ิน
ก าหนด) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1)  โดยท ำเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิด
ค่ำบริกำร ฉบับละ  5,000.- บำท 
(หมายเหต:ุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน))  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

2) โดยท ำเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิด
ค่ำบริกำร ฉบับละ  3,000.- บำท 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

3) อัตรำค่ำเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
  ค่ำเก็บและขนอุจจำระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึงๆ เศษของลูกบำศก์
เมตรแรก และลูกบำศก์เมตรต่อๆไป  
  
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่ำธรรมเนียม 100 บาท 
  
 

4) เศษไม่เกินครึ่งลูกบำศก์เมตรต่อไป  ค่ำธรรมเนียม 50 บาท 



ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
(เศษเกินครึ่งลูกบำศก์เมตร ให้คิดเท่ำกับ 1 ลูกบำศก์เมตร) 
 
(หมายเหต:ุ -)  

  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 267 หมู่ที่ 1 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมือง  จังหวัดสรุินทร์ โทรศัพท์/โทรสาร. 0 
4455 8859, 0 4455 8859-60 
(หมายเหต:ุ ( ระบสุ่วนงาน หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน))  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายุใบอนญุาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน))  

 
หมำยเหต ุ
- 

 
ชื่อกระบวนงำน: (ใส่ช่ือกระบวนงาน) 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: (ช่ือหน่วยงานผูร้ับผดิชอบ ในส่วนของกระบวนงาน) (Division, Department, 
Ministry) 
ประเภทของงำนบริกำร: (ใส่ช่ือประเภทงานบริการ) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: (ใส่ช่ือประเภทงานบรกิาร) 
กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: (ใส่ช่ือ ก.ม.ที่ให้อ านาจการอนญุาต) 
ระดับผลกระทบ: (ใสร่ะดับผลกระทบ) 
พ้ืนท่ีให้บริกำร: (ใส่พื้นที่ให้บริการ) 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: (ใส่กฎหมายที่ก าหนดระยะเวลา)  
ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: (ใส่ระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด) 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  
 จ านวนค าขอที่มากทีสุ่ด  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืส าหรบัประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


