
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรบัทําการกําจดัสงิปฏกิลู 
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลนาภูอําเภอยางสสีรุาชจังหวัดมหาสารคามกระทรวงสาธารณสขุ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 
 
ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกําจัดสงิปฏกิลูโดยทําเป็นธรุกจิหรอืไดร้ับประโยชนต์อบแทนดว้ยการคดิ
คา่บรกิารตอ้งยนืขออนุญาตต่อเจา้พนักงานทอ้งถนิหรอืพนักงานเจา้หนา้ททีรีับผดิชอบโดยยนืคําขอตามแบบฟอรม์ทกีฎหมาย
กําหนดพรอ้มทังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้กําหนดของทอ้งถนิณกลุม่/กอง/ฝ่ายทรีับผดิชอบ (ระบ)ุ 
 
  2. เงอืนไขในการยนืคําขอ (ตามทรีะบไุวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถนิ) 
 
  (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยนืเอกสารทถีูกตอ้งและครบถว้น 
 
 (2) หลักเกณฑด์า้นคณุสมบัตขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นสขุลักษณะการกําจัดสงิปฏกิลูและดา้นคณุสมบัตขิองผูป้ฏบัิตงิาน
ถกูตอ้งตามหลักเกณฑ ์(ตามขอ้กําหนดของทอ้งถนิ) 
 
  (3) ......ระบเุพมิเตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงอืนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทรีาชการสว่นทอ้งถนิ
กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถนิ.... 
 
หมายเหต:ุ ขนัตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเรมินับระยะเวลาตังแตเ่จา้หนา้ทไีดร้ับเอกสารครบถว้นตามทรีะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแตว่ันพจิารณาแลว้เสร็จ 
 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทใีหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลนาภอูําเภอยางสสีรุาชจังหวัด
มหาสารคาม  44210  โทร/โทรสาร  043-992644-5 
Website:http://tambolnaphu.blogspot.com 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (1. อปท. สามารถเปลยีนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที
รับผดิชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวันเวลาททีอ้งถนิเปิดใหบ้รกิาร)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุททีางราชการกําหนด) ตังแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทยีง) 

 

ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 วัน 
 

ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยนืคําขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการรับทํา
การกําจัดสงิปฏกิลูพรอ้มหลักฐานททีอ้งถนิกําหนด 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถนิ)) 

15 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลนาภอูําเภอยางสสีุ
ราชจังหวัดมหาสารคาม 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทตีรวจสอบความถกูตอ้งของคําขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลักฐานทันท ี
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทแีจง้ต่อผูย้นืคําขอใหแ้กไ้ข/
เพมิเตมิเพอืดําเนนิการหากไม่สามารถดําเนนิการไดใ้นขณะนัน
ใหจ้ัดทําบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยนืเพมิเตมิภายในระยะเวลาทกํีาหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทแีละผูย้นื

1 ชวัโมง องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลนาภอูําเภอยางสสีุ
ราชจังหวัดมหาสารคาม 

 



ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

คําขอลงนามไวใ้นบันทกึนันดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถนิ 
2. หากผูข้ออนุญาตไมแ่กไ้ขคําขอหรอืไมส่ง่เอกสารเพมิเตมิให ้
ครบถว้นตามทกํีาหนดในแบบบันทกึความบกพร่องใหเ้จา้หนา้ที
สง่คนืคําขอและเอกสารพรอ้มแจง้เป็นหนังสอืถงึเหตแุหง่การคนื
ดว้ยและแจง้สทิธใินการอุทธรณ์ (อทุธรณ์ตามพ.ร.บ. วธิปีฏบัิติ
ราชการทางปกครองพ.ศ. 2539))) 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทตีรวจสถานทดีา้นสขุลักษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะแนะนําใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถนิ 
2. กฎหมายกําหนดภายใน 
30 วันนับแตว่นัทเีอกสารถกูตอ้งและครบถว้น 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. 
วธิปีฏบัิตริาชการทางปกครอง (ฉบับท ี2)  
พ.ศ. 2557) 
)) 

20 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลนาภอูําเภอยางสสีุ
ราชจังหวัดมหาสารคาม 

 

4) - 
การแจง้คําสงัออกใบอนุญาต/คําสงัไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพอืมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาททีอ้งถนิกําหนดหากพน้กําหนดถอื
วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกตั้วอัน
สมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจง้คําสงัไมอ่อกใบอนุญาตประกอบกจิการรบัทําการกําจัดสงิ
ปฏกิลูแกผู่ข้ออนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถนิ 
2. ในกรณีทเีจา้พนักงานทอ้งถนิไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่
อาจมคํีาสงัไม่อนุญาตไดภ้ายใน 30 วันนับแตวั่นทเีอกสาร
ถกูตอ้งและครบถว้นใหแ้จง้การขยายเวลาใหผู้ข้ออนุญาตทราบ
ทกุ 7 วันจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มสาํเนาแจง้สาํนัก
ก.พ.ร. ทราบ)) 

8 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลนาภอูําเภอยางสสีุ
ราชจังหวัดมหาสารคาม 

 

5) - 
ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมคํีาสงัอนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาชําระคา่ธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ททีอ้งถนิกําหนด 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที
รับผดิชอบใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถนิ 
2. กรณีไมช่าํระตามระยะเวลาทกํีาหนดจะตอ้งเสยีค่าปรับเพมิขนึ
อกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทคีา้งชาํระ)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลนาภอูําเภอยางสสีุ
ราชจังหวัดมหาสารคาม 

 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารหรอื
ใบอนุญาตตามกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ    เอกสารและหลักฐานอนืๆตามทรีาชการสว่นทอ้งถนิ
กําหนด) 

- 

4) 
 

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงสถานทกํีาจดัสงิปฏกิูลทไีดร้บั
ใบอนุญาตและมกีารดําเนนิกจิการทถีูกตอ้งตามหลกัสุขาภบิาล 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอนืๆตามทรีาชการสว่นทอ้งถนิกําหนด) 

- 

5) 
 

แผนการดําเนนิงานในการกําจดัสงิปฏกิูลทแีสดงรายละเอยีด
ขนัตอนการดําเนนิงานความพรอ้มดา้นกําลงัคนงบประมาณวสัดุ
อุปกรณ์และวธิกีารบรหิารจดัการ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอนืๆตามทรีาชการสว่นทอ้งถนิกําหนด) 

- 

6) 
 

เอกสารแสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้ฏบิตังิานททํีาหนา้ทกํีาจดัสงิปฏกิลูผา่น
การฝึกอบรมดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยัจากการทํางาน 
(ตามหลกัเกณฑท์ทีอ้งถนิกําหนด) 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอนืๆตามทรีาชการสว่นทอ้งถนิกําหนด) 

- 

7) 
 

ใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจําปีของ
ผูป้ฏบิตังิานในการกําจดัสงิปฏกิลู 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอนืๆตามทรีาชการสว่นทอ้งถนิกําหนด) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราค่าธรรมเนยีมใบอนุญาตรบัทําการกําจดัสงิปฏกิูลฉบบัละไม่
เกนิ 5,000 บาทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ ((ระบุตามขอ้กําหนดของทอ้งถนิ))) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลนาภอํูาเภอยางสสีรุาชจังหวัดมหาสารคาม  44210  โทร/โทรสาร  043-992644-5 

(หมายเหต:ุ (Website:http://tambolnaphu.blogspot.com 
)) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอย่างและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชอืแบบฟอรม์ 
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถนิ)) 
 

หมายเหตุ 
- 
 
 
 

ชอืกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกําจัดสงิปฏกิลู 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทใีหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถนิ (กระบวนงานบรกิารทเีบ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทใีหอ้ํานาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทแีกไ้ขเพมิเตมิพ.ศ. 2550 
 
2)พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัวไป 

พนืทใีหบ้รกิาร:ทอ้งถนิ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกํีาหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทกีําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลยีต่อเดอืน 0 

 จํานวนคําขอทมีากทสีดุ 0 

 จํานวนคําขอทนีอ้ยทสีดุ 0 
 

ชอือา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกําจัดสงิปฏกิลูอบต.นาภูสมภพ 
 
 

เอกสารฉบับนดีาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทเีผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ท ี


