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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ: เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรบัทําการเกบ็และขนสิ่งปฏิกูล 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมอนามัย 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบรกิารในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็

ในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเตมิพ.ศ. 2550 

 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน 
9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและ      

ขนสิ่งปฏิกลู 19/05/2558 14:20  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการ  ติดตอดวยตัวเอง  ณ  กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม  (ชั้น ๑) สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย     
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
ระยะเวลาเปดใหบริการ  เปดใหบริการวันจันทรถงึวันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑวิธีการ 
 
ผูใดประสงคขอตออายุใบอนญุาตประกอบกจิการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกจิหรือไดรบัประโยชนตอบ
แทนดวยการคิดคาบริการจะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาที่ที่รบัผิดชอบภายใน..ระบ.ุ.... 
วันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนับแตวันทีอ่อกใบอนญุาต) เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกบัเสียคาธรรมเนียมแลว
ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะมีคาํสั่งไมตออายุใบอนุญาตและหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมา
ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลวตองดําเนินการขออนญุาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 
 
ทั้งนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดจะตองเสียคาปรับเพิม่ขึ้น
อีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระและกรณีที่ผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้ง          
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เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรบัจนครบจํานวน 
 
 2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น) 
 
   (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 
 
 (2) หลักเกณฑดานคุณสมบัติของผูประกอบกจิการดานยานพาหนะขนสิง่ปฏิกลูดานผูขับขี่และผูปฏิบัตงิานประจํา
ยานพาหนะดานสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกลูถูกตองตามหลกัเกณฑและมีวิธีการควบคุมกํากบัการขนสงเพื่อปองกนั 
การลกัลอบทิง้สิง่ปฏิกลูใหถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกาํหนดทองถิ่น) 
 
   (3) ......ระบเุพิ่มเติมตามหลกัเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบที่ราชการสวนทองถิ่น
กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น.... 
 
หมายเหต:ุ ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมอืจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรบัเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรบัใบอนญุาตยื่นคําขอ
ตออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรบัทําการเกบ็และขน
สิ่งปฏิกลูพรอมหลกัฐานที่
ทองถิ่นกําหนด 
 

15 นาท ี งานสุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดลอม/ 
กองสาธารณสุข
และสิง่แวดลอม/
เทศบาลเมอืง
พิชัย 

(1. ระยะเวลา
ใหบรกิารสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบรบิทของ
ทองถิ่น) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตองของคําขอและความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐานทันท ี
กรณีไมถูกตอง/ครบถวนเจา
หนาที่แจงตอผูยื่นคําขอให
แกไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนั้นให
จัดทําบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือ

1 ชั่วโมง งานสุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดลอม/ 
กองสาธารณสุข
และสิง่แวดลอม/
เทศบาลเมอืง
พิชัย 

(1. ระยะเวลา
ใหบรกิารสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบรบิทของ
ทองถิ่น 
2. หากผูขอตออายุ
ใบอนุญาตไมแกไข
คําขอหรือไมสง
เอกสารเพิ่มเติมให
ครบถวนตามที่
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

หลักฐานยื่นเพิม่เติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให
เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลง
นามไวในบันทึกนั้นดวย 
 
 

กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพรองให
เจาหนาที่สงคืนคํา
ขอและเอกสาร
พรอมแจงเปน
หนังสือถึงเหตุแหง
การคืนดวยและ
แจงสทิธิในการ
อุทธรณ (อุทธรณ
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ตรวจดาน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
แนะนําใหปรบัปรุงแกไขดาน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน งานสุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดลอม/ 
กองสาธารณสุข
และสิง่แวดลอม/
เทศบาลเมอืง
พิชัย 

(1. ระยะเวลา
ใหบรกิารสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบรบิทของ
ทองถิ่น 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 
30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกตองและ
ครบถวน (ตาม
พ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง  
(ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2557) 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

4) 

- 
 

การแจงคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต
ใหตออายุใบอนญุาต 
    4.1 กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจงการอนุญาตแก
ผูขออนุญาตทราบเพื่อมารบั
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ทองถิ่นกําหนดหากพน
กําหนดถือวาไมประสงคจะ
รับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุ
หรือขอแกตัวอันสมควร 
   4.2 กรณีไมอนญุาตใหตอ
อายุใบอนุญาต 
แจงคําสัง่ไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรบัทําการเกบ็และขน
สิ่งปฏิกลูแกผูขอตออายุ
ใบอนุญาตทราบพรอมแจง
สิทธิในการอทุธรณ 
 
 

8 วัน งานสุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดลอม/ 
กองสาธารณสุข
และสิง่แวดลอม/
เทศบาลเมอืง
พิชัย 

(1. ระยะเวลา
ใหบรกิารสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบรบิทของ
ทองถิ่น 
2. ในกรณีที่เจา
พนักงานทองถิ่นไม
อาจออกใบอนุญาต
หรือยงัไมอาจมี
คําสั่งไมอนุญาตได
ภายใน 30 วันนับ
แตวันที่เอกสาร
ถูกตองและ
ครบถวนใหแจง
การขยายเวลาใหผู
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกวาจะ
พิจารณาแลวเสร็จ
พรอมสําเนาแจง
สํานักก.พ.ร.ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาตตออายุ
ใบอนุญาต) 
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด 
 
 

1 วัน งานสุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดลอม/ 
กองสาธารณสุข
และสิง่แวดลอม/
เทศบาลเมอืง
พิชัย 

(1. ระยะเวลา
ใหบรกิารสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบรบิทของ
ทองถิ่น 
2. กรณีไมชําระ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดจะตองเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอกี
รอยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่คาง
ชําระ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วัน 
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14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บาน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ 

- 0 1 ฉบับ (    เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นกําหนด) 

2) 

เอกสารหรือ
หลักฐานแสดง
สถานที่รบักําจัด
สิ่งปฏิกลูที่ไดรับ
ใบอนุญาตและมี
การดําเนินกจิการ
ที่ถูกตองตามหลกั
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสญัญา
วาจางระหวางผู
ขนกับผูกําจัดสิง่
ปฏิกูล 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นกําหนด) 

3) 

แผนการ
ดําเนินงานในการ
เก็บขนสิ่งปฏิกูลที่
แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการ
ดําเนินงานความ

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นกําหนด) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

พรอมดาน
กําลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณและ
วิธีการบรหิาร
จัดการ 

4) 

เอกสารแสดงให
เห็นวาผูขบัขี่และ
ผูปฏิบัตงิาน
ประจํา
ยานพาหนะผาน
การฝกอบรมดาน
การจัดการสิ่ง
ปฏิกูล (ตาม
หลักเกณฑที่
ทองถิ่นกําหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นกําหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย
หรือเอกสารแสดง
การตรวจสุขภาพ
ประจําปของ
ผูปฏิบัตงิานใน
การเกบ็ขนสิง่
ปฏิกูล 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นกําหนด) 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลฉบับละไมเกิน 5,000 บาทตอป 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถิ่น) 
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน  รองเรียน  ณ  ชองที่ยื่นรองขอ 
 ชองทางการรองเรียน สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย  999 หมู  14  ตําบลพิชัย  อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
 ชองทางรองเรียน โทรศัพท  054-382774 ถึง 5 
 ชองทางการรองเรียน เว็บตไซต  www.pichaicity.go.th 
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2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบคําขอรบัใบอนญุาต/ตออายุใบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น) 
 

 
19. หมายเหต ุ
 

วันที่พิมพ 21/07/2558 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย นางสาวปุณญสิา  สุขเรอืง 
อนุมัติโดย นายบุญสง   สมพงษ   
เผยแพรโดย นายวรกมล  ตันบุตร 

 
 

 
 

 


