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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดส่ิงปฏกูิล  

หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ :เทศบาลเมืองนราธิวาส  
กระทรวง :กระทรวงมหาดไทย  
 
1. ช่ือกระบวนงาน :การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการก าจดัสิ่งปฏกิลู  

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :กรมอนามยั  

3. ประเภทของงานบริการ :กระบวนงานบริการทีใ่ห้บริการในส่วนภมิูภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่
เบด็เสร็จในหน่วยเดียว )  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ :อนญุาต /ออกใบอนญุาต /รับรอง   
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง : 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ .ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติมพ .ศ. 2550 
 

2) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ .ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป   

7. พืน้ที่ให้บริการ : ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสุขพ .ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30วนั 
9. ข้อมูลสถติิ  
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน ] การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการก าจดัสิ่งปฏกิลู 
19/05/2558 14:47  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการ  เทศบาลเมืองนราธิวาส (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) เลขที ่410 ถ.พิชิตบ ารุง ต.บาง
นาค อ.เมือง จ.นราธิวาส /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด ) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง ) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหนา้ทีร่บัผิดชอบ  
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีท่้องถ่ินเปิดให้บริการ ) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  
1. หลักเกณฑ์วธีิการ  
 
ผู้ ใดประสงค์ขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการก าจดัสิ่งปฏกิลูโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการต้องยืน่ขออนญุาตต่อเจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าทีท่ีรั่บผิดชอบโดยยืน่ค าขอตาม
แบบฟอร์มทีก่ฎหมายก าหนดพร้อมทัง้เอกสารประกอบการขออนญุาตตามข้อก าหนดของท้องถ่ินณกลุ่ม /กอง /ฝ่ายที่
รับผิดชอบ (ระบุ) 
 
  2. เง่ือนไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน ) 
 
  (1) ผู้ประกอบการต้องยืน่เอกสารทีถ่กูต้องและครบถ้วน  
 
 (2) หลักเกณฑ์ด้านคณุสมบตัิของผู้ประกอบกิจการด้านสุขลักษณะการก าจดัสิ่งปฏกิลูและด้านคณุสมบตัิของ
ผู้ปฏบิตัิงานถกูต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน ) 
 
  (3) ......ระบเุพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วธีิการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบทีร่าชการส่วน
ท้องถ่ินก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน .... 
 
หมายเหตุ : ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แต่เจ้าหน้าทีไ่ด้รับเอกสารครบถ้วนตามทีร่ะบไุว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแต่วนัพิจารณาแล้วเสร็จ  
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ  

ที่ ประเภทขัน้ตอน  
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร  
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยืน่ค า
ขอรับใบอนญุาตประกอบ
กิจการรับท าการก าจดัสิ่ง
ปฏกิลูพร้อมหลักฐานที่
ท้องถ่ินก าหนด  

15 นาที  เทศบาลเมือง
นราธิวาส  

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
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ที่ ประเภทขัน้ตอน  
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

 ท้องถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร  
 

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบความ
ถกูต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทนัที  
กรณีไมถ่กูต้อง /ครบถ้วน
เจ้าหน้าทีแ่จ้งต่อผู้ยืน่ค า
ขอให้แก้ไข /เพ่ิมเติมเพ่ือ
ด าเนินการหากไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนัน้ให้
จดัท าบนัทกึความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยืน่เพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดโดยให้
เจ้าหน้าทีแ่ละผู้ยืน่ค าขอลง
นามไว้ในบนัทกึนัน้ด้วย  
 
 

1 ชัว่โมง เทศบาลเมือง
นราธิวาส  

(ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถ่ิน 
2. หากผู้ขอ
อนญุาตไมแ่ก้ไข
ค าขอหรือไมส่่ง
เอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วนตามที่
ก าหนดในแบบ
บนัทกึความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าทีส่่งคืนค า
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถงึเหตแุหง่
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วธีิ
ปฏบิตัิราชการทาง
ปกครองพ .ศ. 
2539)) 

3) 
การพิจารณา  
 

เจ้าหน้าทีต่รวจสถานทีด้่าน
สุขลักษณะ 

20 วนั  เทศบาลเมือง
นราธิวาส  

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
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ที่ ประเภทขัน้ตอน  
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

กรณีถกูต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต  
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ 
 
 

งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถ่ิน 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน  
30 วนันบัแต่วนัที่
เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วธีิ
ปฏบิตัิราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที ่
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจ้งค าสัง่ออก
ใบอนญุาต/ค าสัง่ไม่
อนญุาต  
    1. กรณีอนญุาต  
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แกผู่้ ขออนญุาตทราบเพ่ือ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาทีท้่องถ่ินก าหนด
หากพ้นก าหนดถือวา่ไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต

8 วนั เทศบาลเมือง
นราธิวาส  

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถ่ิน 
2. ในกรณีทีเ่จ้า
พนกังานท้องถ่ิน
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
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ที่ ประเภทขัน้ตอน  
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

เว้นแต่จะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร  
    2. กรณีไมอ่นญุาต  
แจ้งค าสัง่ไมอ่อกใบอนญุาต
ประกอบกิจการรับท าการ
ก าจดัสิ่งปฏกิลูแกผู่้ ขอ
อนญุาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอทุธรณ์  
 
 

ไมอ่าจมีค าสัง่ไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแต่วนัที่
เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ ขออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมส าเนาแจ้ง
ส านกัก.พ.ร. 
ทราบ ) 

5) 

- 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสัง่อนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ ขออนญุาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาทีท้่องถ่ินก าหนด  
 
 

1 วนั เทศบาลเมือง
นราธิวาส  

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถ่ิน 
2. กรณีไมช่ าระ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมขึน้อีก
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินทีค้่าง
ช าระ ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วนั 
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14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการด าเนินการลดขัน้ตอน  
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ  

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ  

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน  

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบยีน
บ้าน  

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จ านวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายวา่ด้วย
การควบคมุ
อาคารหรือ
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้อง  

- 0 1 ฉบบั (    เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามทีร่าชการส่วน
ท้องถ่ินก าหนด ) 

2) 

เอกสารหรือ
หลักฐานแสดง
สถานทีก่ าจดัสิ่ง
ปฏกิลูทีไ่ด้รับ
ใบอนญุาตและมี
การด าเนิน
กิจการทีถ่กูต้อง
ตามหลัก

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามทีร่าชการส่วน
ท้องถ่ินก าหนด ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จ านวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สุขาภบิาล  

3) 

แผนการ
ด าเนินงานใน
การก าจดัสิ่ง
ปฏกิลูทีแ่สดง
รายละเอียด
ขัน้ตอนการ
ด าเนินงานความ
พร้อมด้าน
ก าลังคน
งบประมาณวสัดุ
อปุกรณ์และ
วธีิการบริหาร
จดัการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามทีร่าชการส่วน
ท้องถ่ินก าหนด ) 

4) 

เอกสารแสดงให้
เห็นวา่
ผู้ปฏบิตัิงานทีท่ า
หน้าทีก่ าจดัสิ่ง
ปฏกิลูผ่านการ
ฝึกอบรมด้าน
สุขอนามยัและ
ความปลอดภยั
จากการท างาน 
(ตามหลักเกณฑ์
ทีท้่องถ่ินก าหนด ) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามทีร่าชการส่วน
ท้องถ่ินก าหนด ) 

5) 

ใบรับรองแพทย์
หรือเอกสาร
แสดงการตรวจ
สุขภาพประจ าปี

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามทีร่าชการส่วน
ท้องถ่ินก าหนด ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จ านวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ของผู้ปฏบิตัิงาน
ในการก าจดัสิ่ง
ปฏกิลู  

 
16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏกูิลฉบบัละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี  

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ ((ระบตุามข้อก าหนดของท้องถ่ิน )) 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน  

1) ช่องทางการร้องเรียน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.073511048 ต่อ 501-503 หรือ กองวชิาการและ
แผนงาน โทร.073516175 
หมายเหตุ(ระบสุ่วนงานหน่วยงานทีร่บัผิดชอบช่องทางการร้องเรียน ) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชนส านกังานปลัดส านกันายกรัฐมนตรี  
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบค าขอรับใบอนญุาต /ต่ออายใุบอนญุาต  
(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน ) 
 

19. หมายเหตุ 

- 
วันที่พิมพ์ 16/07/2558 
สถานะ  เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว  
จัดท าโดย ลิลลี่สุวามีน 
อนุมัติโดย สมชายตู้แก้ว  
เผยแพร่โดย เชาวลิตทวนทอง  

 


