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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

กระทรวง :  - 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป 

หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

2. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน  

(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

3. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

4. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

     1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 

     2. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลดอนเจดีย เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 

     3. กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ... (ระบุตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับกิจการการนั้นๆ)  

5. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

6. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

7. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  30 วัน  

8. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

9. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูล

ฝอยท่ัวไป 19/05/2558 11:25  

10. ชองทางการใหบริการ 

          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลดอนเจดีย /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

          ระยะเวลาเปดใหบริการ   วันจันทร ถึง ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

           ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) (ระบุตามวันเวลาท่ีทองถ่ินเปดใหบริการ) 

11. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

     1. หลักเกณฑ วิธีการ 

         ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบ โดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมท่ีกฎหมายกําหนด พรอมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม

ขอกําหนดของทองถ่ิน ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลดอนเจดีย 
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      2. เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น) 

          (1) ผูประกอบกิจการท่ีประสงคขอรับใบอนุญาตตองไมมีประวัติถูกดําเนินคดีดานการจัดการมูลฝอยท่ีไม

ถูกสขุลักษณะ 

          (2) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 

          (3) หลักเกณฑดานคุณสมบัติของผูประกอบกิจการ ดานสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป และดาน

คุณสมบัติของผูปฏิบัติงานถูกตองตามหลักเกณฑ ตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลดอนเจดีย เรื่อง การกําจัดสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 

12.ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  

(ระบุตามบริบทของทองถ่ิน แตตองไมเกินระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไว) 

ที่ ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

    ผูขอรับใบอนุญาตยืน่คําขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการ

กําจัดมูลฝอยทั่วไป พรอมหลักฐานที่

ทองถ่ินกําหนด 

15 นาท ี

 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

 

2) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

    เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง

ของคําขอ และความครบถวนของ

เอกสารหลักฐานทันท ี

    กรณีไมถูกตอง/ครบถวน 

เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคําขอใหแกไข/

เพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไม

สามารถดําเนินการไดในขณะนัน้ ให

จัดทําบนัทึกความบกพรองและ

รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด 

โดยใหเจาหนาที่และผูยืน่คําขอลง

นามไวในบนัทึกนัน้ดวย 

1 ชั่วโมง 

 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

หากผูขอใบอนุญาตไม

แกไขคําขอหรือไมสง

เอกสารเพิ่มเติมให

ครบถวน ตามที่กําหนด

ในแบบบันทึกความ

บกพรองใหเจาหนาที่

สงคืนคําขอและเอกสาร 

พรอมแจงเปนหนังสือถึง

เหตุแหงการคืนดวย 

และแจงสิทธิในการ

อุทธรณ (อุทธรณตาม 

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 

2539) 

3) การพิจารณา 

 

เจาหนาที่ตรวจดานสุขลักษณะ 

    กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะ แนะนาํใหปรับปรุง

15 - 20 วัน กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

กฎหมายกําหนดภายใน 

30 วัน นับแตวนัที่

เอกสารถูกตองและ

ครบถวน (ตาม พ.ร.บ. 

การสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 และ 
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ที่ ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

แกไขดานสุขลักษณะ 

 

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2557) 

4) การแจงผล 

การพิจารณา 

 

    การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/

คําสั่งไมอนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสือแจงการอนุญาตแก   

ผูขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่องถ่ิน

กําหนด หากพนกําหนดถือวาไม

ประสงคจะรับใบอนุญาต เวนแตจะมี

เหตุหรือขอแกตัวอันสมควร 

    2. กรณีไมอนุญาต 

        แจงคําสั่งไมออกใบอนุญาต

ประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูล

ฝอยทั่วไปแกผูขออนุญาตทราบ 

พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ 

1 - 5 วัน 

 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

ในกรณีที่เจาพนักงาน

ทองถ่ิน ไมอาจออก

ใบอนุญาตหรือยังไมอาจ

มีคําสั่งไมอนุญาตได

ภายใน 30 วัน นบัแต

วันที่เอกสารถูกตองและ

ครบถวน ใหแจงการ

ขยายเวลาใหผูขอ

อนุญาตทราบทุก 7 วัน 

จนกวาจะพิจารณาแลว

เสร็จ พรอมสําเนาแจง

สํานัก ก.พ.ร. ทราบ) 

5) - 

 

    ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่ง

อนุญาต) 

    ผูขออนุญาตมาชําระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาทีท่องถ่ินกําหนด 

พรอมรับใบอนุญาต  

 

1 - 5 วัน 

 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

กรณีไมชําระตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 

จะตองเสียคาปรับ

เพิ่มข้ึนอีกรอยละ 20 

ของจํานวนเงนิที่คาง

ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   15 – 30  วัน 

13. งานบริการนี้ ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

14.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

14.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ (พรอมระบุจํานวนเอกสารท่ีตองมายื่น) 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

2) สําเนาทะเบียนบาน - 0 1 ฉบับ - 

 

14.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม (พรอมระบุจํานวนเอกสารท่ีตองมายื่น) 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) สําเนาใบอนุญาต

ตามกฎหมายวา

ดวยการควบคุม

อาคารหรือ

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการ

สวนทองถ่ิน

กําหนด) 

2) เอกสารหรือ

หลักฐานแสดง

สถานท่ีรับกําจัดมูล

ฝอยท่ัวไปท่ีไดรับ

ใบอนุญาตและมี

การดําเนินกิจการท่ี

ถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาล โดยมี

หลักฐานสัญญา

วาจางระหวางผูขน

กับผูกําจัดมูลฝอย 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการ

สวนทองถ่ิน

กําหนด) 

3) แผนการดําเนินงาน

ในการกําจัดมูลฝอย

ท่ีแสดงรายละเอียด

ข้ันตอนการ

ดําเนินงาน ความ

พรอมดานกําลังคน 

งบประมาณ วัสดุ

อุปกรณ และวิธีการ

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการ

สวนทองถ่ิน

กําหนด) 

 
 



       5/11 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร 

หมายเหตุ 

บริหารจัดการ 

4) เอกสารหรือ

หลักฐานแสดงวุฒิ

การศึกษาของ

เจาหนาท่ีควบคุม 

กํากับ ในการ

จัดการมูลฝอยท่ัวไป 

อยางนอย 2 คน  

1) คุณสมบัติสําเร็จ

การศึกษาไมต่ํากวา

ปริญญาตรีหรือ

เทียบเทาใน

สาขาวิชา

วิทยาศาสตรในดาน

สาธารณสุข 

สุขาภิบาล อนามัย

สิ่งแวดลอม ดานใด

ดานหนึ่ง 

 2) คุณสมบัติสําเร็จ

การศึกษาไมต่ํากวา

ปริญญาตรีหรือ

เทียบเทาใน

สาขาวิชาการ

วิศวกรรมศาสตรใน

ดานสุขาภิบาล 

วิศวกรรม

สิ่งแวดลอม และ

วิศวกรรมเครื่องกล 

ดานใดดานหนึ่ง 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการ

สวนทองถ่ิน

กําหนด) 

5) เอกสารแสดงใหเห็น

วาผูปฏิบัติงานท่ีทํา

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร 

หมายเหตุ 

หนาท่ีกําจัดมูลฝอย

ท่ัวไปผานการ

ฝกอบรมดาน

สุขอนามัยและ

ความปลอดภัยจาก

การทํางาน (ตาม

หลักเกณฑท่ีทองถ่ิน

กําหนด) 

ตามท่ีราชการ

สวนทองถ่ิน

กําหนด) 

6) ใบรับรองแพทย

หรือเอกสารแสดง

การตรวจสุขภาพ

ประจาํปของ

ผูปฏิบัติงานในการ

กําจัดมูลฝอยท่ัวไป 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการ

สวนทองถ่ิน

กําหนด) 

15. คาธรรมเนียม 

         อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละ 5,000 บาทตอป 

16. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน ศูนยรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข เทศบาลตําบลดอนเจดีย  

หมายเหตุ (สํานักงานเทศบาลตําบลดอนเจดีย โทร.0-3559-1240) 

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  (ตัวอยาง) 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอรม ใหเปนไปตามขอกําหนดของถ่ิน) 

2) แบบ นส.3/1 หนังสือแจงความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีตองนํามายื่นเพ่ิมเติม ตามมาตรา 8 

แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซ่ึงตองจัดทํา

หนังสือแจงภายในวันท่ีมายื่นคําขอใบอนุญาตหรือขอตอใบอนุญาต 
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เอกสารหมายเลข 1 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ .......................................................................... 

 

   

       เขียนท่ี …………………………………….. 

       วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 

 1. ขาพเจา ………………………………………..อายุ……………….. ป  สัญชาติ ……………………………..…….……. 

โดย......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 

อยูบานเลขท่ี ………..……. หมูท่ี ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 

แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต. …………….….………………………. 

จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………………………………………………... 

2. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี้ 

 สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผล

  กระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

 หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 

 1) ........................................................................................... 

 2) .......................................................................................... 
 

 ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 
 

      (ลงชื่อ) ………………………………. ผูขออนุญาต 

              ( ………………………………. ) 

 

 

 

คําขอเลขท่ี ........../............ 

(เจาหนาท่ีกรอก) 
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สวนของเจาหนาที่ 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ 

     1) ..................................................................................... 

     2)..................................................................................... 

     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 

                         (..............................................) 

                                                     ตําแหนง ............................................... 

 

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ 

     1) ..................................................................................... 

     2)..................................................................................... 

     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 

                         (..............................................) 

                                                     ตําแหนง ............................................... 

 

เอกสารหมายเลข 2 
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หนังสือแจงความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองมายื่นเพ่ิมเติม 

ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ซึ่งตองจัดทําหนังสือแจงภายในวันที่มายื่นคําขอใบอนุญาตหรือขอตอใบอนุญาต 

 

 

          (แบบ นส.3/1) 

 

ท่ี............/................      สํานักงาน............................................... 

      วันท่ี.........เดือน..............................พ.ศ. ........................... 

 

เรื่อง ขอแกไขความไมถูกตองหรือไมสมบูรณของคําขอรับใบอนุญาต/คาํขอตออายุใบอนุญาต สงเอกสารหรอืหลักฐาน 

 เพ่ิมเตมิ 

เรียน ......................................................................... 

  ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือประกอบกิจการ........................................... 

.....................................................................เมื่อวันท่ี........................................................ น้ัน 

  เจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจคําขอของทานแลวพบวาคําขอไมถูกตองหรือไมสมบูรณดังน้ี 

   1) ............................................................................... 

   2) ............................................................................... 

   3) ............................................................................... 

   4) ............................................................................... 

   5) ............................................................................... 

  จึงขอแจงใหทานทราบเพ่ือดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือสมบูรณ และสงเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม

ภายใน ........ วันนับแตวันท่ีไดไดลงนามรับทราบในบันทึกขอความน้ี  หากทานไมดําเนินการแกไขคําขอหรือสงเอกสารหรือ

หลักฐานเพ่ิมเติมใหครบถวนภายในเวลาดังกลาว จะถือวาทานไมประสงคท่ีจะใหเจาหนาท่ีดําเนินการตามคําขอตอไปและ    จะ

สงคืนคําขอพรอมเอกสารหรือหลักฐานใหแกทาน 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการตอไปดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. หมายเหตุ :  

(ลงช่ือ)............................................รับทราบ 

        (............................................) 

ผูยื่นคําขอใบอนุญาต/คําขอตออายุใบอนุญาต 

  วันท่ี.............เดือน.................พ.ศ. ........... 

      (ลงช่ือ)............................................รับทราบ 

              (............................................) 

      ตําแหนง........................................................ 

เจาหนาท่ีผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
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แผนภูมิ แสดงข้ันตอนการยื่นขอใบอนุญาต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (5) ผูประกอบการเสียคาธรรมเนียมตามอัตรา

และระยะเวลาท่ีราชการสวนทองถ่ินกําหนด 

* กรณีไมชําระตามระยะเวลาท่ีกําหนด จะตองเสีย

คาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีคางชําระ 

(4)  เจาพนักงานทองถ่ิน   

    ออกใบอนุญาต 

 

(1) ผูประกอบการยื่นคําขอพรอม

หลักฐานตามที่ระบุในคูมือประชาชน

ตอเจาหนาที่  

(2)  เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง

ของคําขอและความถูกตองครบถวนของ

เอกสารหลักฐาน 

(3) เจาพนักงานทองถ่ิน มอบใหเจาพนักงาน

สาธารณสุขตรวจดานสุขลักษณะ 

(4)  เจาพนักงานทองถ่ิน   

    มีคําสั่งไมอนุญาต 

(พรอมแจงสิทธิอทธรณ 4) 

 

แนะนาํตอผูยื่นคําขอใหแกไข 

/แจงใหเพิ่มเติมทันที นับแตวนัที่

ไดรับคําขอ 

 

กรณีไมถูกตอง/

ครบถวน 

กรณีถูกตองและครบถวน 1 กรณีที่สามารถแกไข/

เพิ่มเติมไดในขณะนัน้    

ใหแจงเพื่อดําเนินการ 

กรณีที่ไมอาจดําเนนิการไดใน

ขณะนั้น ใหบนัทึกความบกพรอง

และเอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติม  

   

(ขยายไดครั้งละไมเกิน 7 วัน) 

ภายใน 30 วัน 2 

ถูกตองตามหลักเกณฑ  

ดานสุขลักษณะ 

ไมถูกตองตามหลักเกณฑ  

ดานสุขลักษณะ 

แนะนาํใหปรับปรุง 

ดานสุขลักษณะ 

ไมถูกตอง 

ตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ 
เจาหนาที่จะปฏิเสธไมดําเนนิการตามคําขอ  

เพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได 

แกไขคําขอ/จัดสง

เอกสารตามที่ระบุใน

การแจงครบถวนแลว 

กรณีไมแกไขคําขอ/ 

สงเอกสารเพิ่มเติมให

ครบถวน 

ใหเจาหนาที่สงคืนคําขอ 

และเอกสารหลักฐาน 

พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ 3  

และบนัทึกการดําเนนิการดังกลาวไว 

1 
หมายถึง คําขอถูกตองและเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

2 หมายถึง เจาพนกังานทองถิ่นตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันไดรับคําขอถูกตองและครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

หากมีเหตุไมอาจออกใบอนุญาตไดใหขยายเวลาไดคร้ังละไมเกิน 7 วัน จนพิจารณาแลวเสร็จ ตาม พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของ 

ทางราชการ พ.ศ. 2558 
3 หมายถึง ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณคําส่ังคืนคําขอตอเจาพนกังานทองถิ่นผูออกคําส่ัง ภายใน 15 วัน นบัแตวันที่รับทราบคําส่ัง ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
4 หมายถึง ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณคําส่ังไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 30 วัน นับแตวันรับทราบคําส่ัง  

             ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสข 
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วันท่ีพิมพ 08/06/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดย

สํานักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทําโดย ลิลลี่ สุวามีน 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 
 


