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คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
กระทรวง :  - 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
     1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2 – ฉบับปัจจุบัน) 
     3. เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2556 
     4. กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ... (ระบุตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกิจการการนั้นๆ)  
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม  
9. ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ  30 วัน  
10. ข้อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จำนวนคำขอท่ีมากที่สุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
11. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัด

สิ่งปฏิกูล 
12. ช่องทางการให้บริการ 
          สถานที่ให้บริการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
          ระยะเวลาเปิดให้บริการ   วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 
      ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง) (ระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ) 
13. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยืน่คำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
     1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
         ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
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รับผิดชอบ โดยยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกำหนด
ของท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
      2. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น) 
 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการกำจัดสิ่งปฏิกูล และด้านคุณสมบัติ
ของผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกำหนดท้องถิ่น) 
 (3) ตามหลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการกำจัดสิ่งปฏิกู ล และด้าน
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของท้องถิ่น  
     เทศบัญญัตเิทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2556 
  ข้อ 21 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้
ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจของเทศบาลตำบลเมืองแกลง  
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
  การขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ตามข้อ 17 ข้อ 18 และข้อ 19 โดยอนุโลม 
  ข้อ 18 ผู้ขอรับใบอนุญาต จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

ก. ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล 
1. ต้องให้มีรถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 

(1) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
(2) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลง

พาหะนำโรคได้ มีฝาปิดและเปิดอยู่ด้านบน 
(3) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
(4) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม 
(5) มีอุปกรณ์ทำความสะอาดประจำรถ เช่น ถังตักน้ำ ไม้กวาด น้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
(6) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ที่ด้านข้างและด้านหลังของรถ

ด้วยตัวหนังสือขนาดที่เห็นได้ชัดเจนด้วยตัวอักษรไทย ซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่
เทศบาลตำบลเมืองแกลงประกาศกำหนดไว้ว่า 
 

รถดูดสิ่งปฏิกูล 
ปริมาตรบรรจุ............ลูกบาศก์เมตร 

ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
ใบอนุญาตเลขท่ี .................../..................... 

ชื่อ.............................(บริษัท หรือเจ้าของกิจการ และหมายเลขโทรศัพท์) 
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(7) ทำความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้วให้ทำการดู
น้ำสะอาดเพ่ือล้างภายในท่อ หรือสายดูด และทำความสะอาดท่อหรือสายดูดด้านนอกที่
สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

(8) ทำความสะอาดรถขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขน
ถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว และน้ำเสียที่เกิดจากการล้าง ต้องได้รับการบำบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล
การบำบัดน้ำทิ้งโดยใช้ลานทรายซึมหรือร่องซึม และจะต้องห่างจากแหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้ ไม่
น้อยกว่า 30 เมตร 

(9) กรณีท่ีมีสิ่งปฏิกูลเรี่ยราด ให้ทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม แล้วทำการล้างด้วยน้ำสะอาด 

2. ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
3. มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือคุ้มครองสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
4. กรณทีี่ไม่มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนำสิ่งปฏิกูลไปกำจัด ณ 

แหล่งกำจัดที่ถูกสุขลักษณะและต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ และไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
5. ผู้ดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล จะต้องคิดค่าบริการได้ไม่เกินอัตราที่เทศบาลตำบล

เมืองแกลงกำหนด 
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารตรวจถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
14. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  

(ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน) 

ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 

 

    ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อ
อายุใบอนุญาตประกอบกิจการรบั
ทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล พร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นกำหนด 

15 นาที 
 

งานสุขาภิบาลฯ 
กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลตำบลเมือง 
แกลง 

 

2) การตรวจสอบ
เอกสาร 

 

    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคำขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
    กรณไีม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้
แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินการ หาก
ไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้น 
ให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและ

1 ชั่วโมง 
 

งานสุขาภิบาลฯ 
กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลตำบลเมือง 
แกลง 

หากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่แก้ไขคำขอ
หรือไม่ส่งเอกสาร
เพ่ิมเติมให้ครบถ้วน 
ตามท่ีกำหนดในแบบ
บันทึกความบกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนคำขอ
และเอกสาร พร้อมแจ้ง
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ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด 
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

เป็นหนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วย และแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ 
    กรณถีูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
     กรณไีม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ แนะนำให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
 

20 วัน งานสุขาภิบาลฯ 
กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลตำบลเมืองแก
ลง 

กฎหมายกำหนดภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557) 

4) การแจ้งผล 
การพิจารณา 

 

    การแจ้งคำสั่งออกใบอนุญาต/
คำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่   
ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
ท้องถิ่นกำหนด หากพ้นกำหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
        แจง้คำสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
การกำจัดสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการ

8 วัน 
 

งานสุขาภิบาลฯ 
กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลตำบลเมืองแก
ลง 

ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ
มีคำสั่งไม่อนุญาตได้
ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้ขยายเวลา
ออกไปได้อีกไม่เกิน 2 
ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน 
และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่
วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
ทั้งนี้หากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นยังไม่แล้วเสร็จให้
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่น
คำขอทราบถึงเหตุแห่ง
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ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

อุทธรณ์ ความล่าช้าทุก ๆ 7 วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็จ พร้อมสำเนาแจ้ง 
ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

5) - 
 

    ชำระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
คำสั่งอนุญาต)   
    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชำระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกำหนด 

1 วัน 
 

งานสุขาภิบาลฯ 
กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลตำบลเมือง 
แกลง 

 

กรณีไม่ชำระตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิม 
ขึน้อีกร้อยละ 20 ของ
จำนวนเงินที่ค้างชำระ) 

ระยะเวลาดำเนินการรวม   30 วัน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
15.1 ) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ (พร้อมระบุจำนวนเอกสารที่ต้องมายื่น) 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจำตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ กรณีจำเป็นต้องใช้สำเนาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้จัดทำสำเนาดังกล่าว
และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายการทำสำเนา
เอกสาร(ตามหนังสือจังหวัด
ระยอง ที่รย0023.3/ว4135 
ลงวันที่ 7 กันยายน 2561) 

2) สำเนาทะเบียน
บ้าน 

สำนักทะเบียน
อำเภอ 

/สำนักทะเบียน
ท้องถิ่น 

1 0 ฉบับ กรณีจำเป็นต้องใช้สำเนาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้จัดทำสำเนาดังกล่าว
และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายการทำสำเนา
เอกสาร(ตามหนังสือจังหวัด
ระยอง ที่รย 0023.3/ว4135 
ลงวันที่ 7 กันยายน 2561) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม (พร้อมระบุจำนวนเอกสารที่ต้องมายื่น) 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) เอกสารหรือหลักฐาน
แสดงสถานที่กำจัดสิ่ง
ปฏิกูลที่ได้รับใบอนุญาต
และมีการดำเนินกิจการ
ที่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นกำหนด) 

2) แผนการดำเนินงานใน
การกำจัดสิ่งปฏิกูลที่
แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ความพร้อมด้านกำลังคน 
งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ และวิธีการ
บริหารจัดการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นกำหนด) 

3) ใบรับรองแพทย์หรือ
เอกสารแสดงการตรวจ
สุขภาพประจำปีของ
ผู้ปฏิบัติงานในการกำจัด
สิ่งปฏิกูล 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นกำหนด) 

4) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่
สวมหมวก ไม่สวม
แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  

- 1 0 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
 

5) สำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล 
พร้อมแสดงบัตร
ประจำตัวประชาชนของ
ผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณี
ผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคล) 
 

- 0 1 ฉบับ  
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

6) หนังสือมอบอำนาจ ใน
กรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่
มายื่นขอรับในอนุญาต
ด้วยตนเอง 

- 1 0 ฉบับ ติดอากรแสตมป์
จำนวน 30 บาท 

7) สำเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารหรือ
ใบอนุญาตตามกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นกำหนด) 

8) เอกสารแสดงให้เห็นว่า
ผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่
กำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านการ
ฝึกอบรมด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยจาก
การทำงาน (ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีท้องถิ่น
กำหนด) 

- 0 1 ฉบับ ( เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ 
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นกำหนด) 

16. ค่าธรรมเนียม 
         อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 
     (ระบุตามข้อกำหนดของท้องถิ่น) 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตำบลเมืองแกลง สำนักปลัด  68/1 ถ.เทศบาล 2 ต.ทางเกวียน อ.แกลง  
จ.ระยอง / 038675222 / www.muangklang.com 
(หมายเหตุ: กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเมืองแกลง โทร.038-675222 ต่อ113) 
2)  ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ  ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.  1111 ) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  (ตัวอย่าง) 

1) แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
(เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของถิ่น) 
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19. หมายเหตุ : 
 การแจ้งผลการพิจารณา 
 19.1 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน 

นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน และให้แจ้ง           
ต่อผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

 19.2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส ำเนาแจ้ง ก.พ.ร.                       
ทราบทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


