
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

คู่มือส าหรับประชาชน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 

 



คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 
 

งานที่ให้บริการ การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ้ืนที่เกิน 200 
ตารางเมตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี  
จังหวัดปราจีนบุรี 

 
ขอบเขตการให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
 
สถานที่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดต่อด้วยตนเอง  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  
โทร  037-210616 

เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา 
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 
และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดย
ยื่นค าขอตามฟอร์มที่ก าหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามเทศบัญญัติ ณ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
 ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่
เป็นการขายของในตลาด ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นค าขอ
ตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 

2. เงื่อนไขในการยื่นขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 2.1 ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 2.2 ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.3 สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 



 2.4 .........ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น 
หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 

 
ล าดับ 

 
ขั้นตอน 

ระยะ 
เวลา 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
    ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่ เกิน 200 ตารางเมตร 
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

15 
นาท ี

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

2 การตรวจสอบเอกสาร 
    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และ
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค า
ขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ขณะนั้น  ให้จัดท าบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

1 
ชั่วโมง 

เจ้าหน้าที่ 
กองสาธารณสุขฯ 

หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขค า 
ขอหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติม 
ให้ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดใน 
แบบบันทึกความบกพร่องให้ 
เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอและ 
เอกสาร พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่งการคืน 
ด้วย และแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์(อุทธรณ์ตาม พรบ วิธี
ปฏิบัติ 2539) 

3 การพิจารณา 
     เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ 
- กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ  
เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 
- กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน 
สุขลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
 

20 
วัน 

- กฎหมายก าหนดภายใน  
30วัน นับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน (ตาม 
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557) 

4 การแจ้งผลการพิจารณา 
การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการอนุญาต 
แก่ ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาต 
ภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้น 

5 
วัน 

- ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยัง 
ไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที ่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน 



ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น 
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
2. กรณีไม่อนุญาต แจ้งค าสั่งไม่ออก 
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัด สิ่ง 
ปฏิกูลแก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิใน 
การอุทธรณ ์

ให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขอ 
อนุญาตทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ 
พร้อมส าเนาแจ้งส านัก  
ก.พ.ร.ทราบ 

5 ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 
ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตาม 
อัตราและระยะเวลาทีท่้องถิ่นก าหนดพร้อมรับ 
ใบอนุญาต 

1 
วัน 

งานจัดเก็บรายได ้
กองคลัง 

กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ 
ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับ 
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของ 
จ านวนเงินที่ค้างช าระ 

 
*ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วัน 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ ทะเบียนบ้าน     จ านวน  1  ฉบับ 
 2. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่นส าเนาใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้าง จ านวน  1  ฉบับ 
              อาคารตากฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ      
 3. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจ าหน่ายอาหารและผู้ปรุงอาหาร     จ านวน  1  ฉบับ 
 4. ใบมอบอ านาจ ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ ฉบับจริง    จ านวน  1  ฉบับ 
ค่าธรรมเนียม 
 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน 200 ตาราง
เมตร  ฉบับละไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 
 1.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ โทร 037-210616 ทางเวบ็ไซด์ 
www.kaengdinso.go.th  
 2. ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขต
ดุสิตกทม. 10300/ สายด่วน 1111/ www. 1111.go.th/ ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
10300) 
 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
 1) พ.ร.บ. การสาธารณ์สุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก่ไขเพ่ิมเดิม พ.ศ. 2550 
 ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
 พ้ืนที่ให้บริการ: ทอ้งถิ่น 
 กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 
 

http://www.kaengdinso.go.th/


 
คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตอ่สุขภาพ 
 
งานที่ให้บริการ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี  

จังหวัดปราจีนบุรี 
 
ขอบเขตการให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
 
สถานที่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดต่อด้วยตนเอง  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  
โทร  037-210616 

เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 ก าหนดให้ผู้ที่ด าเนินกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องได้รับ 
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขเฉพาะเพ่ิมเติม ให้ผู้ด าเนินกิจการ 
ดังกล่าวปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนได้ ผู้ใดด าเนินกิจการที่ส่วนท้องถิ่นก าหนดให้เป็น 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่มีใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ 10,000 บาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ (มาตรา 71) ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ในใบอนุญาต
ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 76) 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
 ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) ต้องยื่นขอ
อนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด 
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ (ระบุ) 
 

2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 (2) ส าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 
 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
 (4).....ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่      
             ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 



หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
    
 

ล าดับ 
 

ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลา 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
    ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แต่ละ
ประเภทของกิจการ) พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
ก าหนด 

15 
นาที 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

2 การตรวจสอบเอกสาร 
    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ 
และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ ไข/เ พ่ิมเติมเ พ่ือดาเนินการ หากไม่
สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึก
ความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้ 
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น 
ด้วย 

1 
ชั่วโมง 

เจ้าหน้าที่ 
กอง
สาธารณสุขฯ 

หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอ
หรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน 
ตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอ
และเอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือ 
ถึงเหตุแห่งการคืนด้วย และแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 

3 การพิจารณา 
    เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ กรณีถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
    กรณีไม่ถูกต้องคามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
 

20 
วัน 

- กฎหมายก าหนดภายใน 30 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ เอกสารถูกต้องและ
ค ร บ ถ้ ว น ( ต า ม  พ . ร . บ . ก า ร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 

4 การแจ้งผลพิจารณา 
    การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบ เ พ่ือมารับ ใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนดถือ 
ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 

5 วัน - ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจ
ออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้
แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณา 
แล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้งส านัก 



2. กรณีไม่อนุญาต แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ในแต่
ละประเภทกิจการ) แก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อม
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

ก.พ.ร. ทราบ 

5 การช าระค่าธรรมเนียม 
     ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่อ
อายุใบอนุญาต) แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ 
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่น 
ก าหนดด าเนินการรวม 30 วัน 

5 วัน งานจัดเก็บ 
รายได้ 
กองคลัง 

กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด 
จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 
20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ 

 
*ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอ 
 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ ส าเนาทะเบียนบ้าน    อย่างละจ านวน  1  ฉบับ 
 2. หนังสือรับรองนิติบุคคล       จ านวน  1  ฉบับ 
 3. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ หรือสัญญา เช่าหรือสิทธิอ่ืนใด ตามกฎหมาย   จ านวน  1  ฉบับ 
 ในการใช้ประโยชน์สถานที่ที่ใช้ประกอบกิจการในแต่ละประเภทกิจการ   
 4. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่แสดงว่า  จ านวน  1  ฉบับ 
 อาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได้ 
 5. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภทกิจการ  จ านวน  1  ฉบับ 
 เช่น ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2546 เป็นต้น 
 6. เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการที่กฎหมายก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบ จ านวน  1  ฉบับ 
 เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EA) รายงานการ 
 ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 
 7. ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (ในแต่ละประเภทกิจการที่ก าหนด) จ านวน  1  ฉบับ 
 8. ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร จ านวน  1  ฉบับ 
 (กรณียื่นขออนุญาตกิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร) 
 

ค่าธรรมเนียม 
อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี 
(คิดตามประเภทและขนาดของกิจการตามเทศบัญญัติ) 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 
 1.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ โทร 037-210616 ทางเวบ็ไซด์ 
www.kaengdinso.go.th  

http://www.kaengdinso.go.th/


 2. ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขต
ดุสิตกทม. 10300/ สายด่วน 1111/ www. 1111.go.th/ ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
10300) 
 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
 1) พ.ร.บ. การสาธารณ์สุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก่ไขเพ่ิมเดิม พ.ศ. 2550 
 ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
 พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
 กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
งานที่ให้บริการ การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี  

จังหวัดปราจีนบุรี 
 
ขอบเขตการให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
 
สถานที่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดต่อด้วยตนเอง  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  
โทร  037-210616 

เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอและในการพิจารณาอนุญาต 
๑. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ(ตามท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น)จะต้องยื่น
ขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน.........ระบุ......วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุ (ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบ
กิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่น
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
 ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้อง
เสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 60 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ และกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า ๒ ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 
 

๒. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 2.1 ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 2.2 ส าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 
 2.3 สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
 2.4 ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่     
                ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน ๗ วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 



ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

 
ล าดับ 

 
ขั้นตอน 

ระยะ 
เวลา 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
    ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
ก าหนด 

15 นาที กอง 
สาธารณสุขฯ 

ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ระบุไป
ตามบริบทของท้องถิ่น 

2 การตรวจสอบเอกสาร  
    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ 
และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน จนท. แจ้งต่อผู้ยื่นค า
ขอให้แกไ้ข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

1 ชั่วโมง กอง 
สาธารณสุขฯ 

1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ระบุไป
ตามบริบทขอท้องถิ่น 
2.หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่
แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสาร 
เพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ตามท่ี
ก าหนดในแบบบันทึกความ 
บกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอ
และเอกสาร พร้อมแจ้งเป็น 
หนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วย 
และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบตัิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙) 

3 การพิจารณา 
    เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาตกรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุง
แก้ไขด้านสุขลักษณะ 

20 วัน - 1.ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ระบุตาม
บริบทของท้องถิ่น 
2.กฎหมายก าหนดภายใน 30 
วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 
56 และ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557 

4 การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาติให้
ต่ออายุใบอนุญาติ 
    1. กรณีอนุญาตมีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้

8 วัน - 1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ระบุไป
ตามบริบทของท้องถิ่น 



ขออนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนดถือว่า
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือ 
ข้อแก้ตัวอันสมควร 
2.กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตแจ้งค าสั่งไม่
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
ทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

2.ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรือยังไม่
อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งการ
ขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็จ พร้อมส าเนาแจ้งส านัก 
ก.พ.ร. ทราบ 

5 การช าระค่าธรรมเนียม(กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่อ
อายุ ใบอนุญาต)แจ้ ง ให้ผู้ ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่น
ก าหนด (ตามประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพที่มีข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

1 วัน งานจัดเก็บ 
รายได้ 
กองคลัง 

1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ระบุไป
ตามบริบทของท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่
ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับ 
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ ๒๐ ของ
จ านวนเงินที่ค้างช าระ 

 

*ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอ 
 1. ส าเนาบัตรประชาชน        จ านวน  1  ฉบับ 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน  1  ฉบับ 
 3. หนังสือรับรองนิติบุคคล เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน  1  ฉบับ 

    ประกาศก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ(ฉบับจริงและส าเนา) 
4. ใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ จ านวน  1  ฉบับ 
    ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ(ฉบับจริงและส าเนา) 
5. หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล(ฉบับจริงและส าเนา) จ านวน  1  ฉบับ 

     เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ 
 6. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ หรือสัญญาเช่า หรือสิทธิ์อื่นใด ตามกฎหมาย   จ านวน  1  ฉบับ 
              ในการใช้ประโยชน์สถานที่ท่ีใช้ประกอบกิจการในแต่ละประเภทกิจการ 
 7. ส าเนาหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่แสดงว่า จ านวน  1  ฉบับ 
         อาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ 
 8. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภทกิจการ   จ านวน  1  ฉบับ 

    เช่นใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535  พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
    พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ.2546 เป็นต้น 
 



9. ส าเนาเอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการที่กฎหมายก าหนดให้มีการประเมิน จ านวน  1  ฉบับ 
    ผลกระทบ เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานการประเมินผล 
    กระทบต่อสุขภาพ (HIA) 
10.ส าเนาผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม     จ านวน  1  ฉบับ 
    (ในแต่ละประเภทแต่ละกิจการที่ก าหนด) 
11.ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร จ านวน  1  ฉบับ 
    (กรณียื่นขออนุญาตกิจการที่เก่ียวข้องกับอาหาร)   

 

ค่าธรรมเนียม 
อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับละไม่เกิน 10,000 

บาทต่อปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการตามเทศบัญญัติ) 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 
 1.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ โทร 037-210616 ทางเวบ็ไซด์ 
www.kaengdinso.go.th  
 2. ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขต
ดุสิตกทม. 10300/ สายด่วน 1111/ www. 1111.go.th/ ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
10300) 
 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
 1) พ.ร.บ. การสาธารณ์สุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก่ไขเพ่ิมเดิม พ.ศ. 2550 
 ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
 พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
 กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kaengdinso.go.th/


คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
 

งานที่ให้บริการ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี  

จังหวัดปราจีนบุรี 
 
ขอบเขตการให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
 
สถานที่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดต่อด้วยตนเอง  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  
โทร  037-210616 

เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอและในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโคยยื่นค า
ขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ (ระบุ) 
2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

1. ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกค าเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ 

2. ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
3. หลักเกณฑ์ค้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านสุขลักษณะการก าจัดมูลฝอยทั่วไปและด้านคุณสมบัติ

ของผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการ
ขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น 

 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการค าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ 
ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

 
ล าดับ 

 
ขั้นตอน 

ระยะ 
เวลา 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป

15 นาที กอง 
สาธารณสุขฯ 

 



พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
2 การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและ
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วนเข้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค า
ขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้นด้วย 

1 ชั่วโมง กอง 
สาธารณสุขฯ 

หากผู้ขออนุญาต ไม่แก้ไขค าขอหรือไม่
ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนตามที่
ก าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการ
คืนด้วยและแจ้งสิทธิในการ 
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539) 

3 การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะกรณี
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาตกรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุง
แก้ไขค้านสุขลักษณะ 

20 วัน - กฎหมายก าหนดภายใน30 วัน 
นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.ป.
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2557 

4 การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
1. กรณีอนุญาต 
    มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบเพ่ือมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
ท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์
จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร 
2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท า
การก าจัดมูลฝอยทั่วไปแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

8 วัน - ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจ
ออกใบอนุญาตหรือยัง ไม่อาจมีค าสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่เอกสารถูกต้องและกรบถ้วนให้
ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ
ละไม่เกิน 15 วันและแจ้งให้ผู้อื่นค า
ขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่
พิจารณาแล้วเสร็จทั้งนี้หากเจ้า 
พนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้ว
เสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอ
ทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อม
ส าเนาแจ้งก.พ.ร.) 

5 ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระด่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 

1 วัน ฝ่ายจัดเก็บ
รายได้  
กองคลัง 

 

 

*ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน 
 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอ 
 1. ส าเนาบัตรประชาชน        จ านวน  1  ฉบับ 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน  1  ฉบับ 
 3. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือใบอนุญาตตาม   จ านวน  1  ฉบับ 

    กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาตและมีการ จ านวน  1  ฉบับ 
    ด าเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่าง 
    ผู้ขนกับผู้ก าจัดมูลฝอย 
5. แผนการด าเนินงานในการก าจัดมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนิน จ านวน  1  ฉบับ 
    งานความพร้อมด้านก าลังคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และวิธีการบริหารจัดการ 
6. เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปผ่านการฝึกอบรม จ านวน  1  ฉบับ 
    ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการท างาน(ตามหลักเกณฑ์ท่ีท้องถิ่นก าหนด) 
7. ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้ปฏิบัติงาน  จ านวน  1  ฉบับ 
    ในการก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับ  จ านวน  1  ฉบับ 
    ในการจัดการมูลฝอยทั่วไปอย่างน้อย 2 คน 
     1. คุณสมบัติส าเร็จ 
    การศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในด้านสาธารณสุข 
    สุขาภิบาลอนามัย สิ่งแวดล้อมด้านใดด้านหนึ่ง 
 2. คุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการ 
    วิศวกรรมศาสตร์ในด้านสุขาภิบาลวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมเครื่องกลด้านใดด้านหนึ่ง 
หมายเหตุ : เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 
ค่าธรรมเนียม 

อัตราค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป ฉบับละไม่เกิน 5,000 
บาทต่อปี  
 

การรับเรื่องร้องเรียน 
 1.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ โทร 037-210616 ทางเวบ็ไซด์ 
www.kaengdinso.go.th  
 2. ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขต
ดุสิตกทม. 10300/ สายด่วน 1111/ www. 1111.go.th/ ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
10300) 
 
 
 

http://www.kaengdinso.go.th/


กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
 1) พ.ร.บ. การสาธารณ์สุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก่ไขเพ่ิมเดิม พ.ศ. 2550 
 ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
 พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
 กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 
 
 
 
 
 


