
คู่มือส ำหรับประชำชน 
 

งำนท่ีให้บริกำร กำรขอต่ออำยใุบอนุญำตประกอบกิจกำร เก็บ ขน  ก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพ้ี  อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวดัอุตรดิตถ์ 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1. ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพี้  วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดรำชกำร) 

ตั้งแต่เวลำ  08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 
 

หลักเกณฑ์ วิธกีำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

1. หลักเกณฑ์วิธีกำร 
 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร เก็บ ขน ก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท ำเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำรจะต้องยื่นขอต่ออำยุใบอนุญำตต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือเจ้ำหน้ำที่ที่
รับผิดชอบภำยใน..ระบ.ุ.... วันก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ (ใบอนุญำตมีอำยุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญำต) เมื่อได้ยื่นค ำขอ
พร้อมกับเสียค่ำธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจกำรต่อไปได้จนกว่ำเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะมีค ำสั่งไม่ต่ออำยุใบอนุญำต
และหำกผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตไม่ได้มำยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อนวันใบอนุญำตสิ้นสุดแล้วต้องด ำเนินกำรขอ
อนุญำตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญำตรำยใหม่ 
 ทั้งนี้หำกมำยื่นขอต่ออำยุใบอนุญำตแล้วแต่ไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและระยะเวลำที่ก ำหนดจะต้องเสีย
ค่ำปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ ำนวนเงินที่ค้ำงช ำระและกรณีที่ผู้ประกอบกำรค้ำงช ำระค่ำธรรมเนียมติดต่อกัน   
เกินกว่ำ 2 ครั้งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด ำเนินกำรไว้ได้จนกว่ำจะเสียค่ำธรรมเนียมและค่ำปรับ   
จนครบจ ำนวน 
 

2. เงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ (ตำมที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดของท้องถิ่น) 
 (1) ผู้ประกอบกำรต้องยื่นเอกสำรที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 (2) หลักเกณฑ์ด้ำนคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจกำรด้ำนยำนพำหนะขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยด้ำนผู้ขับข่ีและ
ผู้ปฏิบัติงำนประจ ำยำนพำหนะด้ำนสุขลักษณะวิธีกำรเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และมีวิธีกำร
ควบคุมก ำกับกำรขนส่งเพ่ือป้องกันกำรลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ (ตำมข้อก ำหนด
ท้องถิ่น) 
 (3) ......ระบุเพ่ิมเติมตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขกำรขอและกำรออกใบอนุญำตและตำมแบบท่ีรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดของท้องถิ่น.... 
 

หมำยเหตุ: ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ได้รับเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วันนับแต่วันพิจำรณำแล้วเสร็จ 
 
 



 

/ขั้นตอน... 
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ขั้นตอนและระยะเวลำให้บริกำร 
 

ขั้นตอน 
 

 

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
 

1. ผู้ขอรับใบอนุญำตยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบ
กิจกำร เก็บ ขน ก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยพร้อม
หลักฐำนที่ท้องถิ่นก ำหนด 
 (ระยะเวลำประมำณ 15 นำท)ี 

ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพี้ 
อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2.เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของค ำขอและควำม
ครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำนทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจำหน้ำที่แจ้งต่อผู้ยื่นค ำขอให้
แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด ำเนินกำรหำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้
ในขณะนั้นให้จัดท ำบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำร
เอกสำรหรือหลักฐำนยื่นเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนดโดยให้เจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอลงนำมไว้ในบันทึก
นั้นด้วย 
(ระยะเวลำประมำณ 1 ชั่วโมง) 

ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพี้ 
อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3.เจ้ำหน้ำที่ตรวจด้ำนสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ด้ำนสุขลักษณะเสนอพิจำรณำ
ออกใบอนุญำต 
กรณีไม่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ด้ำนสุขลักษณะแนะน ำให้
ปรับปรุงแก้ไขด้ำนสุขลักษณะ 
(ระยะเวลำประมำณ 20 วัน) 

ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพ้ี 
อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

4.กำรแจ้งค ำสั่งออกใบอนุญำต/ค ำสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุ
ใบอนุญำต 
    4.1 กรณีอนุญำตมีหนังสือแจ้งกำรอนุญำตแก่ผู้ขอ
อนุญำตทรำบเพื่อมำรับใบอนุญำตภำยในระยะเวลำที่
ท้องถิ่นก ำหนดหำกพ้นก ำหนดถือว่ำไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญำตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
   4.2 กรณีไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต 
แจ้งค ำสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร
รับท ำกำรเก็บและขนสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำต
ทรำบพร้อมแจ้งสิทธิในกำรอุทธรณ์ 
(ระยะเวลำประมำณ  8 วัน) 

ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพี้ 
อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

5.ช ำระค่ำธรรมเนียม (กรณีมีค ำสั่งอนุญำตต่ออำยุ
ใบอนุญำต) 

ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพี้ 
อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 



แจ้งให้ผู้ขออนุญำตมำช ำระค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและ
ระยะเวลำที่ท้องถิ่นก ำหนด 
(ระยะเวลำประมำณ  1 วัน) 
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ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลำรวม  30 วัน 

 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร เก็บ ขน ก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

1. บัตรประจ ำตัวประชำชนพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง     จ ำนวน  1  ฉบับ 
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง     จ ำนวน  1  ฉบับ 
3. ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง      จ ำนวน  1  ฉบับ 
4. เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงสถำนที่รับก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ได้รับใบอนุญำต 
    และมีกำรด ำเนินกิจกำรที่ถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำลโดยมีหลักฐำนสัญญำว่ำจ้ำงระหว่ำง 
    ผู้ขนกับผู้ก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย       จ ำนวน  1  ฉบับ 
5. แผนกำรด ำเนินงำนในกำรเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่แสดงรำยละเอียดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
    ควำมพร้อมด้ำนก ำลังคนงบประมำณวัสดุอุปกรณ์และวิธีกำรบริหำรจัดกำร   จ ำนวน  1  ฉบับ 
6. เอกสำรแสดงให้เห็นว่ำผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงำนประจ ำยำนพำหนะผ่ำนกำรฝึกอบรม 
    ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ตำมหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นก ำหนด)   จ ำนวน  1  ฉบับ 
7. ใบรับรองแพทย์หรือเอกสำรแสดงกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีของผู้ปฏิบัติงำน 
    ในกำรเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย       จ ำนวน  1  ฉบับ 
 

 

ค่ำธรรมเนียม 

- อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำร เก็บ ขน ก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตำมบัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียมกำร
ออกใบอนุญำต และกำรต่อใบอนุญำต ประกอบกิจกำร เก็บ ขน ก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
น้ ำพี้ อ ำเภอ ทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์  
 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

สำมำรถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่  ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำร-ส่วนต ำบลน้ ำพี้  อ ำเภอทองแสนขัน                  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230   
หมำยเลขโทรศัพท์  055-826048   
หรือทำงเว็บไซต ์ www.namphi.go.th 
 

http://www.namphi.go.th/


ตัวอย่ำงแบบฟอร์มและกำรกรอกข้อมูล 
- แบบค ำขอรับใบอนุญำต (แบบ 3) 




