
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอรบัการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 

 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พือ่การยังชพีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. ๒๕๔๘

ก าหนดใหผู้ป่้วยเอดสท์ีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นตามระเบยีบฯและมคีวามประสงคจ์ะขอรับการสงเคราะหใ์หย้ืน่ค าขอตอ่ผูบ้รหิาร

ทอ้งถิน่ทีต่นมผีูล้ าเนาอยูก่รณีไมส่ามารถเดนิทางมายืน่ค าขอรับการสงเคราะหด์ว้ยตนเองไดจ้ะมอบอ านาจใหผู้อ้ปุการะมา

ด าเนนิการก็ได ้

 

 หลักเกณฑ ์

 

ผูม้สีทิธจิะไดรั้บเงนิสงเคราะหต์อ้งเป็นผูม้คีณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มดังตอ่ไปนี ้

 

1. เป็นผูป่้วยเอดสท์ีแ่พทยไ์ดรั้บรองและท าการวนิจิฉัยแลว้ 

 

2. มภีมูลิ าเนาอยูใ่นเขตพืน้ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 

    3. มรีายไดไ้มเ่พยีงพอแกก่ารยังชพีหรอืถูกทอดทิง้หรอืขาดผูอ้ปุการะเลีย้งดหูรอืไมส่ามารถประกอบอาชพีเลีย้งตนเองไดใ้น

การขอรับการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดสผ์ูป่้วยเอดสท์ีไ่ดรั้บความเดอืดรอ้นกวา่หรอืผูท้ีม่ปัีญหาซ ้าซอ้นหรอืผูท้ีอ่ยูอ่าศัยอยูใ่นพืน้ที่

หา่งไกลทรุกันดารยากตอ่การเขา้ถงึบรกิารของรัฐเป็นผูไ้ดรั้บการพจิารณากอ่น 

 

 วธิกีาร 

 

    1. ผูป่้วยเอดสย์ืน่ค าขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลักฐานตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ณทีท่ าการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ดว้ยตนเองหรอืมอบอ านาจใหผู้อ้ปุการะมาด าเนนิการก็ได ้

 

    2. ผูป่้วยเอดสรั์บการตรวจสภาพความเป็นอยูค่ณุสมบัตวิา่สมควรไดรั้บการสงเคราะหห์รอืไมโ่ดยพจิารณาจากความเดอืดรอ้น

เป็นผูท้ีม่ปัีญหาซ ้าซอ้นหรอืเป็นผูท้ีอ่ยูอ่าศัยอยูใ่นพืน้ทีห่า่งไกลทรุกันดารยากตอ่การเขา้ถงึบรกิารของรัฐ 

 

    3.กรณีผูป่้วยเอดสท์ีไ่ดรั้บเบีย้ยังชพียา้ยทีอ่ยูถ่อืวา่ขาดคณุสมบัตติามนัยแหง่ระเบยีบตอ้งไปยืน่ความประสงคต์อ่องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่แหง่ใหมท่ีต่นยา้ยไปเพือ่พจิารณาใหม ่

 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนม  /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 1 – 30 พฤศจกิายนของทกุ
ปี)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :13 วัน 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอรับการสงเคราะหห์รอืผูรั้บมอบอ านาจยืน่ค าขอ
พรอ้มเอกสารหลักฐานและเจา้หนา้ทีต่รวจสอบค ารอ้งขอ
ลงทะเบยีนและเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ -) 

45 นาท ี เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) การพจิารณา 
ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยูแ่ละคณุสมบัต ิ
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

3) การพจิารณา 
ตรวจสภาพความเป็นอยูแ่ละคณุสมบัตขิองผูท้ีป่ระสงครั์บการ
สงเคราะห ์
(หมายเหต:ุ -) 

3 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

4) การพจิารณา 
จัดท าทะเบยีนประวัตพิรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบความเห็น
เพือ่เสนอผูบ้รหิารพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

5) การพจิารณา 
พจิารณาอนุมัต ิ
(หมายเหต:ุ -) 

7 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชนหรอืบตัรอืน่ทีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงานของรฐั
ทีม่รีปูถา่ยพรอ้มส าเนา 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

2) 
 

ทะเบยีนบา้นพรอ้มส าเนา 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

3) 
 

สมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารพรอ้มส าเนา (กรณีทีผู่ข้อรบัเงนิเบีย้ยงั
ชพีผูป้ระสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายปุระสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงั
ชพีผูส้งูอายผุา่นธนาคาร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

4) 
 

หนงัสอืมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจใหด้ าเนนิการแทน)  
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชนหรอืบตัรอืน่ทีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงานของรฐั
ทีม่รีปูถา่ยพรอ้มส าเนาของผูร้บัมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้
ด าเนนิการแทน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

6) 
 

สมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารพรอ้มส าเนาของผูร้บัมอบอ านาจ (กรณี
ทีผู่ข้อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูป้ระสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ
ประสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายผุา่นธนาคารของผูร้บัมอบ
อ านาจ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

 



คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:ส านักสง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิสังคมและการมสีว่นร่วมกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ส านักสง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิสังคมและการมสีว่นร่วม 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พือ่การยังชพีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2548 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:- 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอรับการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดสท์ต.พระซองรวสิราส าเนาคูม่อืประชาชน 24/07/2015 

11:57 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มูลคูม่อืส าหรับประชาชน  

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มลูส าหรบัเจา้หนา้ที ่



คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรบัท าการก าจดัสิง่ปฏกิูล 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสขุ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 

 

ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการก าจัดส ิง่ปฏกิลูโดยท าเป็นธุรกจิหรอืไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคดิ

คา่บรกิารตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบโดยยืน่ค าขอตามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมาย

ก าหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ณกลุม่/กอง/ฝ่ายทีรั่บผดิชอบ (ระบ)ุ 

 

  2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

  (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้น 

 

 (2) หลักเกณฑด์า้นคณุสมบัตขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นสขุลักษณะการก าจัดส ิง่ปฏกิลูและดา้นคณุสมบัตขิองผูป้ฏบัิตงิาน

ถูกตอ้งตามหลักเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

  (3) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่

ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแตวั่นพจิารณาแลว้เสร็จ 

 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนม/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :30 วัน 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการรับท า
การก าจัดส ิง่ปฏกิลูพรอ้มหลักฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลต าบลพระซอง

อ าเภอนาแกจังหวัด
นครพนม 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของค าขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลักฐานทันท ี
กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/
เพิม่เตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้
ใหจั้ดท าบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่
ค าขอลงนามไวใ้นบันทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลักษณะ 
กรณีถูกตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถู่กตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะแนะน าใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

4) - 
การแจง้ค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไมอ่นุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอื
วา่ไมป่ระสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอัน
สมควร 
    2. กรณีไมอ่นุญาต 
แจง้ค าสั่งไมอ่อกใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการก าจัดส ิง่
ปฏกิลูแกผู่ข้ออนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ ์
(หมายเหต:ุ -) 

8 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

5) - 
ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมคี าสั่งอนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารหรอื
ใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ    เอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่
ก าหนด) 

- 

4) 
 

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงสถานทีก่ าจดัส ิง่ปฏกิูลทีไ่ดร้บั
ใบอนุญาตและมกีารด าเนนิกจิการทีถู่กตอ้งตามหลกัสขุาภบิาล 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

5) 
 

แผนการด าเนนิงานในการก าจดัส ิง่ปฏกิูลทีแ่สดงรายละเอยีด
ข ัน้ตอนการด าเนนิงานความพรอ้มดา้นก าลงัคนงบประมาณวสัดุ
อุปกรณแ์ละวธิกีารบรหิารจดัการ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

6) 
 

เอกสารแสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้ฏบิตังิานทีท่ าหนา้ทีก่ าจดัส ิง่ปฏกิูลผา่น
การฝึกอบรมดา้นสขุอนามยัและความปลอดภยัจากการท างาน 
(ตามหลกัเกณฑท์ีท่อ้งถิน่ก าหนด) 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

7) 
 

ใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสารแสดงการตรวจสขุภาพประจ าปีของ
ผูป้ฏบิตังิานในการก าจดัส ิง่ปฏกิูล 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

 
 



คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตรบัท าการก าจดัส ิง่ปฏกิูลฉบบัละไม่
เกนิ 5,000 บาทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ ((ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่))) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนม 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

 

หมายเหต ุ

การแจง้ผลการพจิารณา 
 
19.1ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสั่งไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วันนับแตวั่นทีเ่อกสาร
ถูกตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 วันและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่
วันทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 
19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ ืน่ค าขอทราบ
ถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 วันจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการก าจัดส ิง่ปฏกิลู 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
 
2)พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการก าจัดส ิง่ปฏกิลูเทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก

จังหวัดนครพนมส าเนาคูม่อืประชาชน 28/08/2015 15:20 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มูลคูม่อืส าหรับประชาชน  

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มลูส าหรบัเจา้หนา้ที ่



คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรบัท าการก าจดัมูลฝอยท ัว่ไป 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสขุ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 

 

ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการก าจัดมลูฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกจิหรอืไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคดิ

คา่บรกิารตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบโดยยืน่ค าขอตามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมาย

ก าหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ณกลุม่/กอง/ฝ่ายทีรั่บผดิชอบ (ระบ)ุ 

 

  2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

 (1) ผูป้ระกอบกจิการทีป่ระสงคข์อรับใบอนุญาตตอ้งไมม่ปีระวัตถิูกด าเนนิคดดีา้นการจัดการมลูฝอยทีไ่มถู่กสขุลักษณะ 

 

  (2) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้น 

 

 (3) หลักเกณฑด์า้นคณุสมบัตขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นสขุลักษณะการก าจัดมลูฝอยทั่วไปและดา้นคณุสมบัตขิองผูป้ฏบัิตงิาน

ถูกตอ้งตามหลักเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

  (4) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่

ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแตวั่นพจิารณาแลว้เสร็จ 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนม/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :30 วัน 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการรับท า

การก าจัดมลูฝอยทั่วไปพรอ้มหลักฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของค าขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลักฐานทันท ี
กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/
เพิม่เตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้
ใหจั้ดท าบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่
ค าขอลงนามไวใ้นบันทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลักษณะ 
กรณีถูกตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถู่กตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะแนะน าใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

4) - 
การแจง้ค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไมอ่นุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอื
วา่ไมป่ระสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอัน
สมควร 
   2. กรณีไมอ่นุญาต 
แจง้ค าสั่งไมอ่อกใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการก าจัดมลู
ฝอยท่ัวไปแกผู่ข้ออนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ ์
(หมายเหต:ุ -) 

8 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

5) - 
ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมคี าสั่งอนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา

ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารหรอื
ใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

4) 
 

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงสถานทีก่ าจดัมลูฝอยท ัว่ไปทีไ่ดร้บั
ใบอนุญาตและมกีารด าเนนิกจิการทีถู่กตอ้งตามหลกัสขุาภบิาล
โดยมหีลกัฐานสญัญาวา่จา้งระหวา่งผูข้นกบัผูก้ าจดัมลูฝอย 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

5) 
 

แผนการด าเนนิงานในการก าจดัมลูฝอยทีแ่สดงรายละเอยีด
ข ัน้ตอนการด าเนนิงานความพรอ้มดา้นก าลงัคนงบประมาณวสัดุ
อุปกรณแ์ละวธิกีารบรหิารจดัการ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

6) 
 

เอกสารแสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้ฏบิตังิานทีท่ าหนา้ทีก่ าจดัมลูฝอยท ัว่ไป
ผา่นการฝึกอบรมดา้นสขุอนามยัและความปลอดภยัจากการ
ท างาน (ตามหลกัเกณฑท์ีท่อ้งถิน่ก าหนด) 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

7) 
 

ใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสารแสดงการตรวจสขุภาพประจ าปีของ
ผูป้ฏบิตังิานในการก าจดัมลูฝอยท ัว่ไป 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

8) 
 

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงวฒุกิารศกึษาของเจา้หนา้ทีค่วบคมุ
ก ากบัในการจดัการมลูฝอยท ัว่ไปอยา่งนอ้ย 2 คน          1. 
คณุสมบตัสิ าเร็จการศกึษาไมต่ า่กวา่ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ใน
สาขาวชิาวทิยาศาสตรใ์นดา้นสาธารณสขุสขุาภบิาลอนามยั
ส ิง่แวดลอ้มดา้นใดดา้นหนึง่         2. คณุสมบตัสิ าเร็จการศกึษาไม่
ต า่กวา่ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิการวศิวกรรมศาสตรใ์น
ดา้นสขุาภบิาลวศิวกรรมส ิง่แวดลอ้มและวศิวกรรมเครือ่งกลดา้นใด
ดา้นหนึง่ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตรบัท าการก าจดัมลูฝอยท ัว่ไปฉบบัละ
ไมเ่กนิ 5,000 บาทตอ่ปี 

(หมายเหต:ุ ((ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่))) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนมโทร. 042583130 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

 

หมายเหต ุ

การแจง้ผลการพจิารณา 
 
19.1ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสั่งไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วันนับแตวั่นทีเ่อกสาร
ถูกตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 วันและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่
วันทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 
19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ ืน่ค าขอทราบ
ถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 วันจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
 



 

 

 

ชือ่กระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการก าจัดมลูฝอยทั่วไป 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
 
2)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการก าจัดมลูฝอยทั่วไปเทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนา

แกจังหวัดนครพนมส าเนาคูม่อืประชาชน 28/08/2015 15:13 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มูลคูม่อืส าหรับประชาชน  

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มลูส าหรบัเจา้หนา้ที ่



 

คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่ าหนา่ยอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร

พืน้ทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสขุ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 

 

ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ200 ตารางเมตรและมใิชเ่ป็นการขาย

ของในตลาดตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบโดยยืน่ค าขอตามแบบฟอรม์ที่

กฎหมายก าหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ณกลุม่/กอง/ฝ่ายทีรั่บผดิชอบ (ระบ)ุ 

 

   2.เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้น 

 

  (2) ส าเนาใบอนุญาตหรอืเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 (3) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบกจิการตอ้งถูกตอ้งตามหลักเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

(4) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด

ไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแตวั่นพจิารณาแลว้เสร็จ 

 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนมโทร. 
042583130/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มลูไดต้ามหนา้ที่
รับผดิชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวันเวลาทีท่อ้งถิน่เปิดใหบ้รกิาร)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :30 วัน 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอรับใบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่าย
อาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ 200 ตารางเมตรพรอ้ม
หลักฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของค าขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลักฐานทันท ี
กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/
เพิม่เตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้
ใหจั้ดท าบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่
ค าขอลงนามไวใ้นบันทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลักษณะ 
กรณีถูกตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 

กรณีไมถู่กตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะแนะน าใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

4) - 
การแจง้ค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไมอ่นุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอื
วา่ไมป่ระสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอัน
สมควร 
     2. กรณีไมอ่นุญาต 
แจง้ค าสั่งไมอ่อกใบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและ
สถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ 200 ตารางเมตรแกผู่ข้ออนุญาต
ทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ ์
 
(หมายเหต:ุ -) 

8 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

5) - 
ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมคี าสั่งอนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

2) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

4) 
 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีทีม่กีารมอบอ านาจ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

5) 
 

หลกัฐานทีแ่สดงการเป็นผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

6) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่ส าเนาใบอนุญาต
สิง่ปลกูสรา้งอาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารของ
สถานประกอบการ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

7) 
 

ใบรบัรองแพทยข์องผูข้อรบัใบอนุญาตผูช้ว่ยจ าหนา่ยอาหารและผู้
ปรงุอาหาร 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่ าหนา่ยอาหารและ
สถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ 200 ตารางเมตรฉบบัละไมเ่กนิ 
3,000 บาทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนมโทร. 042583130 

(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

 

หมายเหต ุ

- 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอใบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กนิ 200 ตาราง

เมตรเทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนมส าเนาคูม่อืประชาชน 17/08/2015 15:50 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มูลคูม่อืส าหรับประชาชน  

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มลูส าหรบัเจา้หนา้ที ่



คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรบัท าการเก็บและขนมูลฝอยท ัว่ไป 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสขุ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1.หลักเกณฑว์ธิกีาร 

 

ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บและขนมลูฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกจิหรอืไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ย

การคดิคา่บรกิารตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบโดยยืน่ค าขอตามแบบฟอรม์ที่

กฎหมายก าหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ณกลุม่/กอง/ฝ่ายทีรั่บผดิชอบ (ระบ)ุ 

 

     2.เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

 (1) ผูป้ระกอบกจิการทีป่ระสงคข์อรับใบอนุญาตตอ้งไมม่ปีระวัตถิูกด าเนนิคดดีา้นการจัดการมลูฝอยทีไ่มถู่กสขุลักษณะ 

 

  (2) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้น 

 

 (3) หลักเกณฑด์า้นคณุสมบัตขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นยานพาหนะขนมลูฝอยทั่วไปดา้นผูข้ับขีแ่ละผูป้ฏบัิตงิานประจ า

ยานพาหนะดา้นสขุลักษณะวธิกีารเก็บขนมลูฝอยท่ัวไปตอ้งถูกตอ้งตามหลักเกณฑแ์ละมวีธิกีารควบคมุก ากับการขนสง่เพือ่

ป้องกันการลักลอบทิง้มลูฝอยถูกตอ้งตามหลักเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

  (4) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่

ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแตวั่นพจิารณาแลว้เสร็จ 

 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
เทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :30 วัน 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการรับท า
การเก็บและขนมลูฝอยทั่วไปพรอ้มหลักฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของค าขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลักฐานทันท ี
กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/
เพิม่เตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้
ใหจั้ดท าบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่
ค าขอลงนามไวใ้นบันทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจดา้นสขุลักษณะ 
กรณีถูกตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถู่กตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะแนะน าใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

4) - 
การแจง้ค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไมอ่นุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอื
วา่ไมป่ระสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอัน
สมควร 
    2. กรณีไมอ่นุญาต 
แจง้ค าสั่งไมอ่อกใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บและขน
มลูฝอยทั่วไปแกผู่ข้ออนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ ์
 
(หมายเหต:ุ -) 

8 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

5) - 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมคี าสั่งอนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน เทศบาลต าบลพระซอง

อ าเภอนาแกจังหวัด
นครพนม 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร (ในกรณี
ทีม่สีถานขีนถา่ย) หรอืใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

4) 
 

แผนการด าเนนิงานในการเก็บขนมลูฝอยทีแ่สดงรายละเอยีด
ข ัน้ตอนการด าเนนิงานความพรอ้มดา้นก าลงัคนงบประมาณวสัดุ
อุปกรณแ์ละวธิกีารบรหิารจดัการ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ เอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

5) 
 

เอกสารแสดงใหเ้ห็นวา่ผูข้บัขีแ่ละผูป้ฏบิตังิานประจ ายานพาหนะ
ผา่นการฝึกอบรมดา้นการจดัการมลูฝอยท ัว่ไป (ตามหลกัเกณฑท์ี่
ทอ้งถิน่ก าหนด) 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

6) 
 

ใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสารแสดงการตรวจสขุภาพประจ าปีของ
ผูป้ฏบิตังิานในการเก็บขนมลูฝอย 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตรบัท าการเก็บและขนมลูฝอยท ัว่ไป
ฉบบัละไมเ่กนิ 5,000 บาทตอ่ปี 
(ระบุตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 
 
(หมายเหต:ุ (อัตราคา่ธรรมเนียมระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ 
)) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนม 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของถิน่)) 

 

หมายเหต ุ

การแ้จ้งผลการพจิารณา 
 
19.1ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสั่งไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วันนับแตวั่นทีเ่อกสาร
ถูกตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 วันและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่
วันทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 
19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ ืน่ค าขอทราบ
ถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 วันจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บและขนมลูฝอยทั่วไป 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

ขอ้มลูส าหรบัเจา้หนา้ที ่



 
1)พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
 
2)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บและขนมลูฝอยทั่วไปเทศบาลต าบลพระซอง

อ าเภอนาแกจังหวัดนครพนมส าเนาคูม่อืประชาชน 28/08/2015 15:32 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มูลคูม่อืส าหรับประชาชน  

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 



 

คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสขุ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 

 

ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอันตรายตอ่สขุภาพในแตล่ะประเภทกจิการ (ตามทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ใหเ้ป็นกจิการทีต่อ้งควบคมุในเขตทอ้งถิน่นัน้) ตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอื

พนักงานเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบโดยยืน่ค าขอตามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมายก าหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตาม

ขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ณกลุม่/กอง/ฝ่ายทีรั่บผดิชอบ (ระบ)ุ 

 

   2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้น 

 

  (2) ส าเนาใบอนุญาตหรอืเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งตามประเภทกจิการทีข่ออนุญาต 

 

 (3) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบกจิการแตล่ะประเภทกจิการตอ้งถูกตอ้งตามหลักเกณฑ์ 

 

  (4) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่

ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแตวั่นพจิารณาแลว้เสร็จ 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนม /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :30 วัน 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็น
อันตรายตอ่สขุภาพ (แตล่ะประเภทกจิการ) พรอ้มหลักฐานที่
ทอ้งถิน่ก าหนด 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของค าขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลักฐานทันท ี
กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/
เพิม่เตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้
ใหจั้ดท าบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่
ค าขอลงนามไวใ้นบันทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลักษณะ 
กรณีถูกตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก

ใบอนุญาต 
กรณีไมถู่กตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะแนะน าใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 

 

4) - 
การแจง้ค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไมอ่นุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอื
วา่ไมป่ระสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอัน
สมควร 
    2. กรณีไมอ่นุญาต 
แจง้ค าสั่งไมอ่อกใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอันตรายตอ่
สขุภาพ (ในแตล่ะประเภทกจิการ) แกผู่ข้ออนุญาตทราบพรอ้ม
แจง้สทิธใินการอทุธรณ ์
 
(หมายเหต:ุ -) 

8 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

5) - 
ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมคี าสั่งอนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ทีท่อ้งถิน่ก าหนด (ตามประเภทกจิการทีเ่ป็นอันตรายตอ่สขุภาพ
ทีม่ขีอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)  
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

4) 
 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีทีม่กีารมอบอ านาจ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

5) 
 

หลกัฐานทีแ่สดงการเป็นผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

6) 
 

ส าเนาเอกสารสทิธ ิห์รอืสญัญาเชา่หรอืสทิธอิืน่ใดตามกฎหมายใน
การใชป้ระโยชนส์ถานทีท่ ีใ่ชป้ระกอบกจิการในแตล่ะประเภท
กจิการ 

ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

7) 
 

หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารที่
แสดงวา่อาคารดงักลา่วสามารถใชป้ระกอบกจิการตามทีข่อ
อนุญาตได ้

ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

8) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในแตล่ะประเภท
กจิการเชน่ใบอนุญาตตามพ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 2535  พ.ร.บ. 

ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ. 2547 พ.ร.บ. การ
เดนิเรอืในนา่นน า้ไทยพ.ศ. 2546 เป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

9) 
 

เอกสารหรอืหลกัฐานเฉพาะกจิการทีก่ฎหมายก าหนดใหม้กีาร
ประเมนิผลกระทบเชน่รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
(EIA) รายงานการประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพ (HIA) 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

10) 
 

ผลการตรวจวดัคณุภาพดา้นส ิง่แวดลอ้ม (ในแตล่ะประเภทกจิการ
ทีก่ าหนด) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

11) 
 

ใบรบัรองแพทยแ์ละหลกัฐานแสดงวา่ผา่นการอบรมเรือ่ง
สขุาภบิาลอาหาร (กรณียืน่ขออนุญาตกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบั
อาหาร) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
ก าหนดในแตล่ะประเภทกจิการ) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพฉบบัละไมเ่กนิ 10,000 บาทตอ่ปี (คดิตามประเภทและ
ขนาดของกจิการ) 
(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) แจง้ผ่านศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนตามชอ่งทางการใหบ้รกิารของสว่นราชการนัน้  ๆ
(หมายเหต:ุ (ระบสุว่นงาน/หน่วยงานทีรั่บผดิชอบชอ่งทางการรอ้งเรยีน)) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

 

หมายเหต ุ

การแจง้ผลการพจิารณา 
 
19.1ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสั่งไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วันนับแตวั่นทีเ่อกสาร
ถูกตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 วันและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่
วันทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 
19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ ืน่ค าขอทราบ
ถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 วันจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอันตรายตอ่สขุภาพ 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
 
2)กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑว์ธิกีารและมาตรการในการควบคมุสถานประกอบกจิการทีเ่ป็นอันตรายตอ่สขุภาพพ.ศ. 2545 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอันตรายตอ่สขุภาพเทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก

จังหวัดนครพนมส าเนาคูม่อืประชาชน 28/08/2015 15:00 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มูลคูม่อืส าหรับประชาชน  

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มลูส าหรบัเจา้หนา้ที ่



 

คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรบัท าการก าจดัมูลฝอยตดิเชือ้ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสขุ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1.หลักเกณฑว์ธิกีาร 

 

ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการก าจัดมลูฝอยตดิเชือ้โดยท าเป็นธุรกจิหรอืไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการ

คดิคา่บรกิารตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบโดยยืน่ค าขอตามแบบฟอรม์ที่

กฎหมายก าหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ณกลุม่/กอง/ฝ่ายทีรั่บผดิชอบ (ระบ)ุ 

 

  2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

 (1) ผูป้ระกอบกจิการทีป่ระสงคข์อรับใบอนุญาตตอ้งไมม่ปีระวัตถิูกด าเนนิคดดีา้นการจัดการมลูฝอยทีไ่มถู่กสขุลักษณะ 

 

  (2) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้น 

 

 (3) หลักเกณฑด์า้นคณุสมบัตขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นสขุลักษณะการก าจัดมลูฝอยตดิเชือ้และดา้นคณุสมบัตขิองผูป้ฏบัิตงิาน

ถูกตอ้งตามหลักเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

  (4) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่

ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแตวั่นพจิารณาแลว้เสร็จ 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนม/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :30 วัน 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการรับท า
การก าจัดมลูฝอยตดิเชือ้พรอ้มหลักฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของค าขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลักฐานทันท ี
กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/
เพิม่เตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้
ใหจั้ดท าบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่
ค าขอลงนามไวใ้นบันทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลักษณะ 
กรณีถูกตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก

ใบอนุญาต 
กรณีไมถู่กตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะแนะน าใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 

 

4) - 
การแจง้ค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไมอ่นุญาต 

     1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอื
วา่ไมป่ระสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอัน
สมควร 
    2. กรณีไมอ่นุญาต 
แจง้ค าสั่งไมอ่อกใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการก าจัดมลู
ฝอยตดิเชือ้แกผู่ข้ออนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ ์
 
(หมายเหต:ุ -) 

8 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

5) - 
ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมคี าสั่งอนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารหรอื
ใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

4) 
 

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงสถานทีก่ าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ทีไ่ดร้บั
ใบอนุญาตและมกีารด าเนนิกจิการทีถู่กตอ้งตามหลกัสขุาภบิาล
โดยมหีลกัฐานสญัญาวา่จา้งระหวา่งผูข้นกบัผูก้ าจดัมลูฝอย 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

5) 
 

แผนการด าเนนิงานในการก าจดัมลูฝอยทีแ่สดงรายละเอยีด
ข ัน้ตอนการด าเนนิงานความพรอ้มดา้นก าลงัคนงบประมาณวสัดุ
อุปกรณแ์ละวธิกีารบรหิารจดัการ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

6) 
 

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงวฒุกิารศกึษาของเจา้หนา้ทีค่วบคมุ
ก ากบัในการจดัการมลูฝอยตดิเชือ้อยา่งนอ้ย 2 คน          1) 
คณุสมบตัสิ าเร็จการศกึษาไมต่ า่กวา่ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ใน

สาขาวชิาวทิยาศาสตรใ์นดา้นสาธารณสขุสขุาภบิาลชวีวทิยาและ
วทิยาศาสตรก์ารแพทยด์า้นใดดา้นหนึง่         2) คณุสมบตัสิ าเร็จ
การศกึษาไมต่ า่กวา่ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิการวศิว
กรรมศาสตรใ์นดา้นสขุาภบิาลวศิวกรรมส ิง่แวดลอ้มและ
วศิวกรรมเครือ่งกลดา้นใดดา้นหนึง่ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

7) 
 

เอกสารแสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้ฏบิตังิานทีท่ าหนา้ทีก่ าจดัมลูฝอยตดิเชือ้
ผา่นการฝึกอบรมการป้องกนัและระงบัการแพรเ่ชือ้หรอือนัตรายที่
อาจเกดิจากมลูฝอยตดิเชือ้ (ตามหลกัสตูรและระยะเวลาตามที่
กระทรวงสาธารณสขุก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา) 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

8) 
 

ใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสารแสดงการตรวจสขุภาพประจ าปีของ
ผูป้ฏบิตังิานในการก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตรบัท าการก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ฉบบั
ละไมเ่กนิ 10,000 บาทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) แจง้ผ่านศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนตามชอ่งทางการใหบ้รกิารของสว่นราชการนัน้  ๆ
(หมายเหต:ุ (ระบสุว่นงาน/หน่วยงานทีรั่บผดิชอบชอ่งทางการรอ้งเรยีน)) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

 

หมายเหต ุ

การแจง้ผลการพจิารณา 
 
19.1ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสั่งไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วันนับแตวั่นทีเ่อกสาร
ถูกตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 วันและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่
วันทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 
19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ ืน่ค าขอทราบ
ถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 วันจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
 
 



 

 

ชือ่กระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการก าจัดมลูฝอยตดิเชือ้ 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
 
2)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
 
3)กฎกระทรวงวา่ดว้ยการก าจัดมลูฝอยตดิเช ือ้พ.ศ. 2545 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการก าจัดมลูฝอยตดิเชือ้เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนา

แกจังหวัดนครพนมส าเนาคูม่อืประชาชน 28/08/2015 15:05 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มูลคูม่อืส าหรับประชาชน  

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มลูส าหรบัเจา้หนา้ที ่



คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอใบอนุญาตจ าหนา่ยสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสขุ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 

ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงาน

เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบโดยยืน่ค าขอตามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมายก าหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้ก าหนดของ

ทอ้งถิน่ณกลุม่/กอง/ฝ่ายทีรั่บผดิชอบ (ระบ)ุ 

 

   2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้น 

 

 (2) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบการตอ้งถูกตอ้งตามหลักเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

  (3) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่

ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแตวั่นพจิารณาแลว้เสร็จ 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนมโทร. 
042583130/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :30 วัน 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอื
ทางสาธารณะพรอ้มหลักฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลต าบลพระซอง

อ าเภอนาแกจังหวัด
นครพนม 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของค าขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลักฐานทันท ี
กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/
เพิม่เตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้
ใหจั้ดท าบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่
ค าขอลงนามไวใ้นบันทกึนัน้ดว้ย 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

3) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลักษณะ 
กรณีถูกตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถู่กตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะแนะน าใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วัน เทศบาลต าบลพระซอง

อ าเภอนาแกจังหวัด
นครพนม 

 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

4) - 
การแจง้ค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไมอ่นุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอื
วา่ไมป่ระสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอัน
สมควร 
     2. กรณีไมอ่นุญาต 
แจง้ค าสั่งไมอ่อกใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทาง
สาธารณะแกผู่ข้ออนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ ์
 
(หมายเหต:ุ ( )) 

8 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

5) - 
ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมคี าสั่งอนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ ัง้จ าหนา่ยอาหาร (กรณีเรข่ายไมต่อ้งมแีผน
ที)่ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
ก าหนด) 

- 

4) 
 

ใบรบัรองแพทยข์องผูข้อรบัใบอนุญาตและผูจ้ าหนา่ยอาหารหรอื
เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงวา่ผา่นการอบรมหลกัสตูรสขุาภบิาล
อาหาร (กรณีจ าหนา่ยสนิคา้ประเภทอาหาร) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตจ าหนา่ยสนิคา้ในทีห่รอืทาง
สาธารณะ 

     (ก) จ าหนา่ยโดยลกัษณะวธิกีารจดัวางสนิคา้ในทีห่น ึง่ทีใ่ดโดย
ปกตฉิบบัละไมเ่กนิ 500 บาทตอ่ปี 
     (ข) จ าหนา่ยโดยลกัษณะการเรข่ายฉบบัละไมเ่กนิ 50 บาทตอ่ปี 
 
(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 

 

 

 



ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 
 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนม 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

 

หมายเหต ุ

การแจง้ผลการพจิารณา 
 
19.1ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสั่งไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วันนับแตวั่นทีเ่อกสาร
ถูกตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 วันและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่
วันทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 
19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ ืน่ค าขอทราบ
ถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 วันจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะเทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก

จังหวัดนครพนมส าเนาคูม่อืประชาชน 28/08/2015 14:53 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มูลคูม่อืส าหรับประชาชน  

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มลูส าหรบัเจา้หนา้ที ่



คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรบัท าการเก็บและขนสิง่ปฏกิูล 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสขุ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 

 

ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บและขนสิง่ปฏกิลูโดยท าเป็นธุรกจิหรอืไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการ

คดิคา่บรกิารตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบโดยยืน่ค าขอตามแบบฟอรม์ที่

กฎหมายก าหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ณกลุม่/กอง/ฝ่ายทีรั่บผดิชอบ (ระบ)ุ 

 

  2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

  (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้น 

 

 (2) หลักเกณฑด์า้นคณุสมบัตขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นยานพาหนะขนสิง่ปฏกิลูดา้นผูข้ับขีแ่ละผูป้ฏบัิตงิานประจ ายานพาหนะ

ดา้นสขุลักษณะวธิกีารเก็บขนสิง่ปฏกิลูถูกตอ้งตามหลักเกณฑแ์ละมวีธิกีารควบคมุก ากับการขนสง่เพือ่ป้องกันการลักลอบทิง้ส ิง่

ปฏกิลูใหถู้กตอ้งตามหลักเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

  (3) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่

ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแตวั่นพจิารณาแลว้เสร็จ 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนม/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :30 วัน 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการรับท า

การเก็บและขนสิง่ปฏกิลูพรอ้มหลักฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของค าขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลักฐานทันท ี
กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/
เพิม่เตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้
ใหจั้ดท าบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่
ค าขอลงนามไวใ้นบันทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจดา้นสขุลักษณะ 
กรณีถูกตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถู่กตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะแนะน าใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

4) - 
การแจง้ค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไมอ่นุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอื
วา่ไมป่ระสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอัน
สมควร 
    2. กรณีไมอ่นุญาต 
แจง้ค าสั่งไมอ่อกใบอนุญาตใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการ
เก็บและขนสิง่ปฏกิลูแกผู่ข้ออนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการ
อทุธรณ ์
(หมายเหต:ุ -) 

8 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

5) - 
ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมคี าสั่งอนุญาต) 

แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

4) 
 

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงสถานทีร่บัก าจดัส ิง่ปฏกิูลทีไ่ดร้บั
ใบอนุญาตและมกีารด าเนนิกจิการทีถู่กตอ้งตามหลกัสขุาภบิาล
โดยมหีลกัฐานสญัญาวา่จา้งระหวา่งผูข้นกบัผูก้ าจดัส ิง่ปฏกิูล 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

5) 
 

แผนการด าเนนิงานในการเก็บขนสิง่ปฏกิูลทีแ่สดงรายละเอยีด
ข ัน้ตอนการด าเนนิงานความพรอ้มดา้นก าลงัคนงบประมาณวสัดุ
อุปกรณแ์ละวธิกีารบรหิารจดัการ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

6) 
 

เอกสารแสดงใหเ้ห็นวา่ผูข้บัขีแ่ละผูป้ฏบิตังิานประจ ายานพาหนะ
ผา่นการฝึกอบรมดา้นการจดัการส ิง่ปฏกิูล (ตามหลกัเกณฑท์ี่
ทอ้งถิน่ก าหนด) 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

7) 
 

ใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสารแสดงการตรวจสขุภาพประจ าปีของ
ผูป้ฏบิตังิานในการเก็บขนสิง่ปฏกิูล 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตรบัท าการเก็บและขนสิง่ปฏกิูลฉบบั
ละไมเ่กนิ 5,000 บาทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ ((ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่))) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนม 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

 

หมายเหต ุ

การแจง้ผลการพจิารณา 
 
19.1ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสั่งไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วันนับแตวั่นทีเ่อกสาร
ถูกตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 วันและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่
วันทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 
19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ ืน่ค าขอทราบ
ถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 วันจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บและขนสิง่ปฏกิลู 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

ขอ้มลูส าหรบัเจา้หนา้ที ่



กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บและขนสิง่ปฏกิลูเทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนา

แกจังหวัดนครพนมส าเนาคูม่อืประชาชน 28/08/2015 15:38 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มูลคูม่อืส าหรับประชาชน  

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 



 

คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 

หน่วยงานท่ีให้บริการ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

    ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาด (ยกเว้นกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถ่ินหรือองค์กรของรัฐ

ที่ได้จัดต้ังตลาดข้ึนตามอ านาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้า

พนักงานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบ.ุ.... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอาย ุ(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่

ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ย่ืนค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะมี

ค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว

ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม ่

ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 
2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
 
   2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
    (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
     (2) ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอาย ุ
    (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
     (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถ่ินก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 
 
หมายเหต:ุ ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 

 



 

 

 

 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 
เทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
โทร. 042583130/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

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

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาด
พร้อมหลักฐานที่ท้องถ่ินก าหนด 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแก  

จังหวัดนครพนม 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันท ี
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานย่ืนเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ช่ัวโมง เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 
 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 
 

4) การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนดหากพ้นก าหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาดแกผู่้ขอ
ต่ออายุใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
(หมายเหต:ุ -) 

8 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 
 

5) ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนด 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
2) 

 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

 

4) 
 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

 

5) 
 

หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

 

6) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเช่นส าเนาใบอนุญาต
สิ่งปลูกสร้างอาคารหรือหลักฐานแสดงว่าอาคารน้ันสามารถใช้
ประกอบการได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

 

7) 
 

แผนท่ีโดยสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งตลาด 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

 

8) 
 

เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด เช่น ใบรับรองแพทย์ของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของใน
ตลาดหรือหลักฐานท่ีแสดงว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร

 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ตามหลักสูตรท่ีท้องถิ่นก าหนดเป็นต้น 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาดฉบับละไม่เกิน 

2,000 บาทต่อปี 
(หมายเหต:ุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน)) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้น  ๆ

(หมายเหต:ุ (ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน)) 
2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน)) 
หมายเหต ุ

- 



ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน  (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 
3) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551 

ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ : ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 30.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ทต.พระซอง ส าเนาคู่มือประชาชน 27/07/2015 

18:02 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล  
หน่วยงานท่ีให้บริการ :เทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
 
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบ.ุ.... วัน
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ย่ืนค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้
ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มา
ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหมเ่สมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม ่
 
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง
เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
 
   2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 
 (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านสุขลักษณะการก าจัดสิ่งปฏิกูลและด้านคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 
   (3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถ่ิน
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 
 
หมายเหต:ุ ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 

ช่องทางการให้บริการ 
 

สถานท่ีให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน



เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนมโทร. 
042583130/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :30 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลพร้อมหลักฐานที่ท้องถ่ินก าหนด 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาที เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันท ี
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานย่ืนเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ช่ัวโมง เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

4) - 
การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

8 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนดหากพ้นก าหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตกิจการรับท าการ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

5) - 
ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนด 
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

3) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือ
ใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

4) 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีก าจัดสิ่งปฏิกูลท่ีได้รับใบอนุญาต
และมีการด าเนินกิจการท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

5) 
 

แผนการด าเนินงานในการก าจัดสิ่งปฏิกูลท่ีแสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการด าเนินงานความพร้อมด้านก าลังคนงบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการบริหารจัดการ 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

6) 
 

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานท่ีท าหน้าท่ีก าจัดสิ่งปฏิกูลผ่าน
การฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการท างาน 
(ตามหลักเกณฑ์ท่ีท้องถิ่นก าหนด) 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

7) 
 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของ
ผู้ปฏิบัติงานในการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลฉบับ

ละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 
(หมายเหต:ุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน)) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 
 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนมโทร. 042583130 

(หมายเหต:ุ -) 
2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี



ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน)) 
 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อกระบวนงาน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
 
กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 
1)พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 
2)พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



พ้ืนท่ีให้บริการ:ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลทต.พระซองกฤติยาส าเนา
คู่มือประชาชน 27/07/2015 20:18 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน  
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 



คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม

อาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม  
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

1. หลักเกณฑ์วิธีการ  

ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน  200 

ตารางเมตร และมิใช่เป็นขายของในตลาดจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ) เมื่อได้ย่ืนค าขอพร้อมกับเสีย

ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุ

ใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอ นุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขอ

อนุญาตรายใหม่ 

ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้อง

เสียค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน

กว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ

จ านวน 

 

      2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

    (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

    (2) ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอาย ุ

   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

    (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่

ราชการส่วนท้องถ่ินก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 

หมายเหต:ุ ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ

ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

 



 

 

 

 

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานท่ีให้บริการ 
เทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
โทร. 042583130/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ/ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตาราง
เมตร พร้อมหลักฐานที่ท้องถ่ินก าหนด 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันท ี
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้นขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ช่ัวโมง เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 
 

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 

20 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแก 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
(หมายเหต:ุ -) 

จังหวัดนครพนม 
 

4) การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนดหากพ้นก าหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตาราง
เมตร แก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ 
(หมายเหต:ุ -) 

8 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 
 

5) ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนด 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน  



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

 

4) 
 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

 

5) 
 

หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

 

6) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเช่นส าเนาใบอนุญาต
สิ่งปลูกสร้างอาคารหรือหลักฐานแสดงว่าอาคารน้ันสามารถใช้
ประกอบการได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

 

7) 
 

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ช่วยจ าหน่ายอาหารและผู้
ปรุงอาหาร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร ค่าธรรมเนียม 0 บาท 



ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
และสถานท่ีสะสมอาหารพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตรฉบับละไม่เกิน 
3,000 บาทต่อปี 
(หมายเหต:ุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน)) 

 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

(หมายเหต:ุ (ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน)) 
2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน)) 
 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน

หน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 
1)พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ:ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่

สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรทต. พระซองกฤติยาส าเนาคู่มือประชาชน 27/07/2015 18:11 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 



คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรบัท าการเก็บและขนมูลฝอย

ท ัว่ไป 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสขุ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 

 

ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บและขนมลูฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกจิหรอืไดรั้บประโยชน์ตอบ

แทนดว้ยการคดิคา่บรกิารจะตอ้งยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบภายใน..ระบ.ุ.... วัน

กอ่นใบอนุญาตสิน้อาย ุ(ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปีนับแตวั่นทีอ่อกใบอนุญาต) เมือ่ไดย้ืน่ค าขอพรอ้มกับเสยีคา่ธรรมเนียมแลว้ให ้

ประกอบกจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคี าสั่งไมต่อ่อายใุบอนุญาตและหากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมไ่ดม้ายืน่ค า

ขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่นวันใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ตอ้งด าเนนิการขออนุญาตใหมเ่สมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม ่

 

ทัง้นี้หากมายืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตแลว้แตไ่มช่ าระคา่ธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่ข ึน้อกี

รอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระและกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งช าระคา่ธรรมเนียมตดิตอ่กันเกนิกวา่ 2 ครัง้เจา้พนักงาน

ทอ้งถิน่มอี านาจสั่งใหผู้นั้น้หยดุด าเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบจ านวน 

 

  2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

   (1) ผูป้ระกอบกจิการทีป่ระสงคข์อรับใบอนุญาตตอ้งไมม่ปีระวัตถิูกด าเนนิคดดีา้นการจัดการมลูฝอยทีไ่มถู่กสขุลักษณะ 

 

  (2) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้น 

 

 (3) หลักเกณฑด์า้นคณุสมบัตขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นยานพาหนะขนมลูฝอยทั่วไปดา้นผูข้ับขีแ่ละผูป้ฏบัิตงิานประจ า

ยานพาหนะดา้นสขุลักษณะวธิกีารเก็บขนมลูฝอยทั่วไปตอ้งถูกตอ้งตามหลักเกณฑแ์ละมวีธิกีารควบคมุก ากับการขนสง่เพือ่

ป้องกันการลักลอบทิง้มลูฝอยถูกตอ้งตามหลักเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

   (4) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่

ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแตวั่นพจิารณาแลว้เสร็จ 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนม /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :30 วัน 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับ
ท าการเก็บและขนมลูฝอยทั่วไปพรอ้มหลักฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของค าขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลักฐานทันท ี
กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/
เพิม่เตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้
ใหจั้ดท าบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่
ค าขอลงนามไวใ้นบันทกึนัน้ดว้ย 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจดา้นสขุลักษณะ 
กรณีถูกตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถู่กตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะแนะน าใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

4) - 
การแจง้ค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไมอ่นุญาตใหต้อ่อายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอื
วา่ไมป่ระสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอัน
สมควร 
    2. กรณีไมอ่นุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาต 
แจง้ค าสั่งไมอ่นุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับท า
การเก็บและขนมลูฝอยทั่วไปแกผู่ข้อตอ่อายใุบอนุญาตทราบ

พรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ ์
 
(หมายเหต:ุ -) 

8 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

5) - 
ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมคี าสั่งอนุญาตตอ่อายใุบอนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร (ในกรณี
ทีม่สีถานขีนถา่ย) หรอืใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

4) 
 

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงสถานทีร่บัก าจดัมลูฝอยท ัว่ไปทีไ่ดร้บั
ใบอนุญาตและมกีารด าเนนิกจิการทีถู่กตอ้งตามหลกัสขุาภบิาล
โดยมหีลกัฐานสญัญาวา่จา้งระหวา่งผูข้นกบัผูก้ าจดัมลูฝอย 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

5) 
 

แผนการด าเนนิงานในการเก็บขนมลูฝอยทีแ่สดงรายละเอยีด
ข ัน้ตอนการด าเนนิงานความพรอ้มดา้นก าลงัคนงบประมาณวสัดุ
อุปกรณแ์ละวธิกีารบรหิารจดัการ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

6) 
 

เอกสารแสดงใหเ้ห็นวา่ผูข้บัขีแ่ละผูป้ฏบิตังิานประจ ายานพาหนะ
ผา่นการฝึกอบรมดา้นการจดัการมลูฝอยท ัว่ไป (ตามหลกัเกณฑท์ี่
ทอ้งถิน่ก าหนด) 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

7) 
 

ใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสารแสดงการตรวจสขุภาพประจ าปีของ
ผูป้ฏบิตังิานในการเก็บขนมลูฝอย 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมตอ่อายใุบอนุญาตรบัท าการเก็บและขนมลูฝอย
ท ัว่ไปฉบบัละไมเ่กนิ 5,000 บาทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ ( (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่))) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนม 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

 

หมายเหต ุ

การแจง้ผลการพจิารณา 
19.1 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสั่งไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วันนับแตวั่นทีเ่อกสาร
ถูกตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 วันและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่
วันทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 
19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ ืน่ค าขอทราบ
ถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 วันจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
 



 

 

 

ชือ่กระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บและขนมลูฝอยทั่วไป 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
 
2)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บและขนมลูฝอยทั่วไปเทศบาลต าบลพระ

ซองอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนมส าเนาคูม่อืประชาชน 28/08/2015 15:54 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มูลคูม่อืส าหรับประชาชน  

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มลูส าหรบัเจา้หนา้ที ่



คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานท่ีให้บริการ :เทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ินให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถ่ินน้ัน) จะต้องยื่นขอต่ออายุ

ใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบภายใน..ระบ.ุ.... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 

ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ย่ืนค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน

ท้องถ่ินจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาต

สิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม ่

 

ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย

ค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผูป้ระกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 

ครั้งเจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

 

   2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

    (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

   (2) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 

  (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ ์

    (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วน

ท้องถ่ินก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 

หมายเหต ุ : ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ

ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน



เทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
โทร. 042583130/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :30 วัน 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพร้อมหลักฐานที่ท้องถ่ินก าหนด 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันท ี
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนจนท. แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานย่ืนเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ช่ัวโมง เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 
 

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 
 

4) -การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 

8 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแก 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนดหากพ้นก าหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบพร้อม
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
(หมายเหต:ุ -) 

จังหวัดนครพนม 
 

5) -ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนด (ตามประเภทกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่มีข้อก าหนดของท้องถ่ิน)  
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล  
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
4) 

 
ใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

5) 
 

หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

6) 
 

ส าเนาเอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเช่าหรือสิทธิอ่ืนใดตามกฎหมายใน
การใช้ประโยชน์สถานท่ีท่ีใช้ประกอบกิจการในแต่ละประเภทกิจการ 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

7) 
 

หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารท่ีแสดง
ว่าอาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามท่ีขออนุญาตได ้
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

8) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละประเภท
กิจการเช่นใบอนุญาตตามพ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 2535  พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ. 2547 พ.ร.บ. การ
เดินเรือในน่านน้ าไทยพ.ศ. 2546 เป็นต้น 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

9) 
 

เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการท่ีกฎหมายก าหนดให้มีการ
ประเมินผลกระทบเช่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหต-ุ 

10) 
 

ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (ในแต่ละประเภทกิจการท่ี
ก าหนด) 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

11) 
 

ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาล
อาหาร (กรณียื่นขออนุญาตกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับอาหาร) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี (คิดตามประเภทและ
ขนาดของกิจการ) 
(หมายเหต:ุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน)) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนมโทร. 042583130 

(หมายเหต:ุ -) 
2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 



ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน)) 
 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน

หน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 
1)พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 
 
2)กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 
2545 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ:ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทต.พระซองกฤติยาส าเนา

คู่มือประชาชน 27/07/2015 19:37 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 



คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยติด
เช้ือ 
หน่วยงานท่ีให้บริการ :เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนมกระทรวงสาธารณสุข 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.  หลักเกณฑ์วิธีการ 
 
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบ.ุ.... 
วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ย่ืนค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว
ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มา
ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม ่
 
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง
เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
 
  2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 
   (1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกด าเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยทีไ่ม่ถูกสุขลักษณะ 
 
  (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 
 (3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านสุขลักษณะการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือและด้านคุณสมบัติของ
ผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 
   (4) ......ระบุเพิ่มเตมิตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถ่ิน
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 
 
หมายเหต:ุ ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 

ช่องทางการให้บริการ 
 



สถานท่ีให้บริการ 
เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนมโทร. 
042583130/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :30 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
รับท าการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือพร้อมหลักฐานที่ท้องถ่ินก าหนด 
(หมายเหต:ุ (                                                         
)) 

15 นาที เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันท ี
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานย่ืนเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ช่ัวโมง เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

4) - 
การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

8 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนดหากพ้นก าหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ท าการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

5) - 
ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนด 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

3) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือ
ใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

4) 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีก าจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ีได้รับ
ใบอนุญาตและมีการด าเนินกิจการท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดย
มีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดมูลฝอย 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหต(ุ  
 

5) 
 

แผนการด าเนินงานในการก าจัดมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียดขั้นตอน
การด าเนินงานความพร้อมด้านก าลังคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์
และวิธีการบริหารจัดการ 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

6) 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าท่ีควบคุม
ก ากับในการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อย 2 คน          1) 
คุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในด้านสาธารณสุขสุขาภิบาลชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านใดด้านหน่ึง         2) คุณสมบัติส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชการวิศว
กรรมศาสตร์ในด้านสุขาภิบาลวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ
วิศวกรรมเครื่องกลด้านใดด้านหน่ึง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

7) 
 

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานท่ีท าหน้าท่ีก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายท่ี
อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ (ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

8) 
 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของ
ผู้ปฏิบัติงานในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 



ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
(หมายเหต:ุ (ระบุตามข้อก าหนดท้องถ่ิน))  

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนมโทร. 042583130 

(หมายเหต:ุ -) 
2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอรับใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน)) 
 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 
 
 

 

ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 
1)พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 
2)พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ:ท้องถ่ิน 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือทต.พระซองกฤติยา
ส าเนาคู่มือประชาชน 27/07/2015 19:51 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน  
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 



คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

หน่วยงานท่ีให้บริการ : เทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้า

พนักงานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบ.ุ.... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออก

ใบอนุญาต) เมื่อได้ย่ืนค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะมีค าสั่ง

ไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้อง

ด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม ่

ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย

ค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 

ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

 

    2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

   (2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

   (3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถ่ิน

ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 

 

หมายเหต:ุ ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ

ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 
เทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
โทร. 042583130/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 



 

 

 

 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าใน
ที่หรือทางสาธารณะพร้อมหลักฐานที่ท้องถ่ินก าหนด 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันท ี
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานย่ืนเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ช่ัวโมง เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 
 

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 
 

4) การพิจารณา 
การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 

8 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนดหากพ้นก าหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร 
   2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 
(หมายเหต:ุ -) 

 

5) การพิจารณา 
ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนด 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

 

3) 
 

แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งจ าหน่ายสินค้า (กรณีเร่ขายไม่ต้องมีแผนท่ี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

 

4) ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายอาหาร  



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
 หรือเอกสารหลักฐานท่ีแสดงว่าผ่านการอบรมหลักสูตรสุขภิบาล

อาหาร (กรณีจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง

สาธารณะ 
     (ก) จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ีหน่ึงท่ีใดโดย
ปกติฉบับละไม่เกิน 500 บาทต่อปี 
     (ข) จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายฉบับละไม่เกิน 50 บาทต่อปี 
(หมายเหต:ุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน)) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้น  ๆ

(หมายเหต:ุ (เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนมโทร. 042583130)) 
2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอร์มให้เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน)) 
 

หมายเหต ุ- 

 ชื่อกระบวนงาน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1)พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ:ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะทต.พระซองกฤติยาส าเนา

คู่มือประชาชน 27/07/2015 19:14 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 



คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรบัท าการเก็บและขนสิง่ปฏกิูล 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสขุ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 

 

ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บและขนสิง่ปฏกิลูโดยท าเป็นธุรกจิหรอืไดรั้บประโยชน์ตอบแทน

ดว้ยการคดิคา่บรกิารจะตอ้งยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบภายใน..ระบ.ุ.... วันกอ่น

ใบอนุญาตสิน้อาย ุ(ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปีนับแตวั่นทีอ่อกใบอนุญาต) เมือ่ไดย้ืน่ค าขอพรอ้มกับเสยีคา่ธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบ

กจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคี าสั่งไมต่อ่อายใุบอนุญาตและหากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมไ่ดม้ายืน่ค าขอตอ่

อายใุบอนุญาตกอ่นวันใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ตอ้งด าเนนิการขออนุญาตใหมเ่สมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม ่

 

ทัง้นี้หากมายืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตแลว้แตไ่มช่ าระคา่ธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่ข ึน้อกี

รอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระและกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งช าระคา่ธรรมเนียมตดิตอ่กันเกนิกวา่ 2 ครัง้เจา้พนักงาน

ทอ้งถิน่มอี านาจสั่งใหผู้นั้น้หยดุด าเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบจ านวน 

 

 2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้น 

 

 (2) หลักเกณฑด์า้นคณุสมบัตขิองผูป้ระกอบกจิการดา้นยานพาหนะขนสิง่ปฏกิลูดา้นผูข้ับขีแ่ละผูป้ฏบัิตงิานประจ ายานพาหนะ

ดา้นสขุลักษณะวธิกีารเก็บขนสิง่ปฏกิลูถูกตอ้งตามหลักเกณฑแ์ละมวีธิกีารควบคมุก ากับการขนสง่เพือ่ป้องกันการลักลอบทิง้ส ิง่

ปฏกิลูใหถู้กตอ้งตามหลักเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดทอ้งถิน่) 

 

   (3) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่

ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแตวั่นพจิารณาแลว้เสร็จ 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนม/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :30 วัน 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับ
ท าการเก็บและขนสิง่ปฏกิลูพรอ้มหลักฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของค าขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลักฐานทันท ี
กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้นเจาหนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/
เพิม่เตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้

1 ชัว่โมง เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ใหจั้ดท าบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่
ค าขอลงนามไวใ้นบันทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ -) 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจดา้นสขุลักษณะ 
กรณีถูกตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถู่กตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะแนะน าใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

20 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

4) - 
การแจง้ค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไมอ่นุญาตใหต้อ่อายุ
ใบอนุญาต 
    4.1 กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอื
วา่ไมป่ระสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอัน
สมควร 

   4.2 กรณีไมอ่นุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาต 
แจง้ค าสั่งไมอ่นุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับท า
การเก็บและขนสิง่ปฏกิลูแกผู่ข้อตอ่อายใุบอนุญาตทราบพรอ้ม
แจง้สทิธใินการอทุธรณ ์
 
(หมายเหต:ุ -) 

8 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

5) - 
ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมคี าสั่งอนุญาตตอ่อายใุบอนุญาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน เทศบาลต าบลพระซอง
อ าเภอนาแกจังหวัด

นครพนม 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ    เอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่
ก าหนด) 

- 

4) 
 

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงสถานทีร่บัก าจดัส ิง่ปฏกิูลทีไ่ดร้บั
ใบอนุญาตและมกีารด าเนนิกจิการทีถู่กตอ้งตามหลกัสขุาภบิาล
โดยมหีลกัฐานสญัญาวา่จา้งระหวา่งผูข้นกบัผูก้ าจดัส ิง่ปฏกิูล 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

5) 
 

แผนการด าเนนิงานในการเก็บขนสิง่ปฏกิูลทีแ่สดงรายละเอยีด
ข ัน้ตอนการด าเนนิงานความพรอ้มดา้นก าลงัคนงบประมาณวสัดุ
อุปกรณแ์ละวธิกีารบรหิารจดัการ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

6) 
 

เอกสารแสดงใหเ้ห็นวา่ผูข้บัขีแ่ละผูป้ฏบิตังิานประจ ายานพาหนะ
ผา่นการฝึกอบรมดา้นการจดัการส ิง่ปฏกิูล (ตามหลกัเกณฑท์ี่
ทอ้งถิน่ก าหนด) 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

7) 
 

ใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสารแสดงการตรวจสขุภาพประจ าปีของ
ผูป้ฏบิตังิานในการเก็บขนสิง่ปฏกิูล 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุเอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ก าหนด) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมตอ่อายใุบอนุญาตรบัท าการเก็บและขนสิง่
ปฏกิูลฉบบัละไมเ่กนิ 5,000 บาทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) เทศบาลต าบลพระซองอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนม 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

 

หมายเหต ุ

การแจง้ผลการพจิารณา 
 
19.1ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสั่งไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วันนับแตวั่นทีเ่อกสาร
ถูกตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 วันและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่
วันทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 
19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ ืน่ค าขอทราบ
ถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 วันจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
 
 

 



 

ชือ่กระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บและขนสิง่ปฏกิลู 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการรับท าการเก็บและขนสิง่ปฏกิลูเทศบาลต าบลพระซอง

อ าเภอนาแกจังหวัดนครพนมส าเนาคูม่อืประชาชน 28/08/2015 15:58 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มูลคูม่อืส าหรับประชาชน  

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มลูส าหรบัเจา้หนา้ที ่
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