
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอใบอนญุาตประกอบกจิการรบัทําการกําจดัส ิง่ปฏกิลู 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงัหนิลาด อําเภอชมุแพ จังหวัดขอนแกน่ กระทรวงสาธารณสขุ  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ ์วธิกีาร 
 
 ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกําจัดสิง่ปฏกิลู โดยทําเป็นธรุกจิหรอืไดรั้บประโยชนต์อบแทนดว้ยการคดิ
คา่บรกิาร ตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ โดยยืน่คําขอตามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมาย
กําหนด พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้กําหนดขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงัหนิลาด 
 
  2. เงือ่นไขในการยืน่คําขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้กําหนดขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงัหนิลาด) 
 
  (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้น 
 
 (2) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบกจิการ ดา้นสขุลักษณะการกําจัดสิง่ปฏกิลู และดา้นคณุสมบตัขิองผูป้ฏบิัตงิาน
ถกูตอ้งตามหลักเกณฑ ์(ตามขอ้กําหนดขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงัหนิลาด) 
 
  (3) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่
กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงัหนิลาด 
 
 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงัหนิลาด 
310 ม.10 ต.วงัหนิลาด อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 40130 
โทรศพัท:์ 043-462205  
โทรสาร: 043-462205  
เว็บไซต:์ www.wunhidlad.go.th /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 30 วนั 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่คําขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการรับทํา
การกําจัดสิง่ปฏกิลู พรอ้มหลกัฐานทีท่อ้งถิน่กําหนด 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร สว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่))  

15 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของคําขอ และความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทนัท ี
    กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้น เจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่คําขอให ้
แกไ้ข/เพิม่เตมิเพือ่ดําเนนิการ หากไม่สามารถดําเนนิการไดใ้น
ขณะนัน้ ใหจั้ดทําบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอื
หลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด โดยใหเ้จา้หนา้ที่

1 ชัว่โมง - 
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
และผูย้ืน่คําขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร สว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. หากผูข้ออนุญาตไมแ่กไ้ขคําขอหรอืไมส่ง่เอกสารเพิม่เตมิให ้
ครบถว้น ตามทีกํ่าหนดในแบบบนัทกึความบกพร่องใหเ้จา้หนา้ที่
สง่คนืคําขอและเอกสาร พรอ้มแจง้เป็นหนังสอืถงึเหตแุหง่การ
คนืดว้ย และแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ (อทุธรณ์ตาม พ.ร.บ. วธิี
ปฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)))  

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 
    กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ เสนอพจิารณา
ออกใบอนุญาต 
     กรณีไมถู่กตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะ แนะนําให ้
ปรับปรุงแกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร สว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. กฎหมายกําหนดภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้ง
และครบถว้น (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 มาตรา 
56 และ พ.ร.บ. วธิปีฏบิัตริาชการทางปกครอง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 
2557)))  

20 วนั - 
 

4) - 
การแจง้คําสัง่ออกใบอนุญาต/คําสัง่ไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่กําหนด หากพน้กําหนดถอื
วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาต เวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั
สมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
        แจง้คําสัง่ไม่ออกใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการ
กําจัดสิง่ปฏกิลูแกผู่ข้ออนุญาตทราบ พรอ้มแจง้สทิธใินการ
อทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร สว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยัง
ไมอ่าจมคํีาสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนั นับแตว่นัทีเ่อกสาร
ถกูตอ้งและครบถว้น ใหแ้จง้การขยายเวลาใหผู้ข้ออนุญาตทราบ
ทกุ 7 วนั จนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จ พรอ้มสําเนาแจง้สาํนัก 
ก.พ.ร. ทราบ))  

8 วนั - 
 

5) - 
ชาํระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคํีาสัง่อนุญาต) 
    แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาชาํระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท่อ้งถิน่กําหนด  
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร สว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. กรณีไมช่าํระตามระยะเวลาทีกํ่าหนด จะตอ้งเสยีคา่ปรับ
เพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชําระ))  

1 วนั - 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร หรอื
ใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(    เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่
กําหนด) 

- 

4) 
 

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงสถานทีกํ่าจดัส ิง่ปฏกิูลทีไ่ดร้บั
ใบอนุญาตและมกีารดําเนนิกจิการทีถู่กตอ้งตามหลกัสขุาภบิาล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่
กําหนด) 

- 

5) 
 

แผนการดําเนนิงานในการกําจดัสิง่ปฏกิูลทีแ่สดงรายละเอยีด
ข ัน้ตอนการดําเนนิงาน ความพรอ้มดา้นกําลงัคน งบประมาณ วสัดุ
อุปกรณ ์และวธิกีารบรหิารจดัการ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่
กําหนด) 

- 

6) 
 

เอกสารแสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้ฏบิตังิานทีทํ่าหนา้ทีกํ่าจดัส ิง่ปฏกิลูผา่น
การฝึกอบรมดา้นสขุอนามยัและความปลอดภยัจากการทํางาน 
(ตามหลกัเกณฑท์ีท่อ้งถิน่กําหนด) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่
กําหนด) 

- 

7) 
 

ใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสารแสดงการตรวจสขุภาพประจําปีของ
ผูป้ฏบิตังิานในการกําจดัสิง่ปฏกิลู 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่
กําหนด) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) อตัราคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตรบัทําการกําจดัสิง่ปฏกิูล ฉบบัละไม่

เกนิ 5,000 บาทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ (ตามบญัชอีตัราคา่ธรรมเนยีมตามขอ้บญัญัตอิงคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลวงัหนิลาด เรือ่งการจัดการสิง่ปฏกิลูและมลูฝอย (แกไ้ขเพิม่เตมิ 
ฉบับที ่1) พ.ศ. 2556 กําหนด))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงัหนิลาด 

(หมายเหต:ุ ( 
310 ม.10 ต.วงัหนิลาด อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 40130 
 โทรศพัท:์ 043-462205  
โทรสาร: 043-462205 
เว็บไซต:์ www.wunghinlad.go.th))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) แบบฟอรม์คําขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์ เป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่))  
 
หมายเหต ุ

การแจง้ผลการพจิารณา 
 
19.1ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคํีาสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายใน 30 วนั นับแตว่นัทีเ่อกสาร
ถกูตอ้งและครบถว้น ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆ ละไมเ่กนิ 15 วนั และใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับ
แตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 
19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็นหนังสอืให ้ผูย้ืน่คําขอทราบ
ถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จ พรอ้มสาํเนาแจง้ ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: $ProcedureName  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: $ProcedureOrgName 

ประเภทของงานบรกิาร: $ProcedureType 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: $ProcedureCategory 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550  
  
2)พ.ร.บ.  ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดบัผลกระทบ: $ProcedureImpactTypeName 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: $SupportOrg 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกําจัดสิง่ปฏกิลู 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 
เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


