
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอตอ่อำยุใบอนญุำตประกอบกิจกำรรบัท ำกำรเกบ็ และขนสิง่ปฏกิลู 
หนว่ยงำนที่ใหบ้ริกำร : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

หลักเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

1. หลักเกณฑ ์วธิกีำร 

ผู้ใดประสงค์ขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล โดยท ำเป็นธุรกิจหรือ

ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร จะต้องยื่นขอต่ออำยุใบอนุญำตต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือเจ้ำหน้ำที่

ที่รับผิดชอบ ภำยใน..ระบ.ุ.... วัน (ระยะเวลำตำมที่ก ำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น) ก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ (ใบอนุญำต

มีอำยุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญำต) เมื่อได้ยื่นค ำขอพร้อมกับเสียค่ำธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจกำรต่อไปได้

จนกว่ำเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะมีค ำสั่งไม่ต่ออำยุใบอนุญำต และหำกผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตไม่ได้มำยื่นค ำขอต่ออำยุ

ใบอนุญำตก่อนวันใบอนุญำตสิ้นสุดแล้ว ต้องด ำเนินกำรขออนุญำตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญำตรำยใหม่ 

ทั้งนี้หำกมำยื่นขอต่ออำยุใบอนุญำตแล้ว แต่ไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและระยะเวลำที่ก ำหนด 

จะต้องเสียค่ำปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ ำนวนเงินที่ค้ำงช ำระ และกรณีที่ผู้ประกอบกำรค้ำงช ำระ

ค่ำธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่ำ 2 ครั้ง เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด ำเนินกำรไว้ได้จนกว่ำจะเสีย

ค่ำธรรมเนียมและค่ำปรับจนครบจ ำนวน 

2. เงือ่นไขในกำรยืน่ค ำขอ (ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้บญัญัตทิ้องถิน่) 

(1) ผู้ประกอบกำรต้องยื่นเอกสำรที่ถูกต้องและครบถ้วน 

(2) หลักเกณฑ์ด้ำนคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจกำร ด้ำนยำนพำหนะขนสิ่งปฏิกูล ด้ำนผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงำนประจ ำ

ยำนพำหนะ ด้ำนสุขลักษณะวิธีกำรเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ และมีวิธีกำรควบคุมก ำกับกำรขนส่งเพ่ือ

ป้องกันกำรลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ (ตำมข้อบัญญัติท้องถิ่น) 

(3) ระบุเพ่ิมเติมตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขอและกำรออกใบอนุญำต และตำมแบบที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

หมำยเหตุ: ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ได้รับเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้

ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสำรครบถ้วน 

 

 

 

 

 



ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 สถำนที่ใหบ้รกิำร 
 กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โนนยอ อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ  
โทร. 044 – 487975 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้ริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น.  

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วัน 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่ับผดิชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ขอรับใบอนุญำตยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร
รับท ำกำรเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล พร้อมหลักฐำนที่ท้องถิ่น
ก ำหนด 
(หมำยเหตุ: (ยื่นค ำขออนุญำตได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สถำนประกอบกำรตั้งอยู่))  

15 นำที กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม   

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของค ำขอ และควำม
ครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำนทันที 
    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่แจ้งต่อผู้ยื่นค ำขอให้
แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด ำเนินกำร หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท ำบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร
หรือหลักฐำนยื่นเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด โดยให้
เจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอลงนำมไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
(หมำยเหตุ: (หำกผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตไม่แก้ไขค ำขอหรือไม่
ส่งเอกสำรเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ตำมท่ีก ำหนดในแบบบันทึก
ควำมบกพร่องให้เจ้ำหน้ำที่ส่งคืนค ำขอและเอกสำร พร้อมแจ้ง
เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งกำรคืนด้วย และแจ้งสิทธิในกำร
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตำม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง 
พ.ศ. 2539))))  
 
 

1 ชั่วโมง กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม   



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่ับผดิชอบ 
3) กำรพจิำรณำ 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจด้ำนสุขลักษณะกรณีถูกต้องตำมหลักเกณฑ์
ด้ำนสุขลักษณะ เสนอพิจำรณำออกใบอนุญำต 
กรณีไม่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ด้ำนสุขลักษณะ แนะน ำให้
ปรับปรุงแก้ไขด้ำนสุขลักษณะ 
(หมำยเหตุ: (กฎหมำยก ำหนดภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่
เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน (ตำม พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข 
พ.ศ. 2535 มำตรำ 56 และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำรทำง
ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557))))  
 

20 วัน กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม   

 

4) กำรพจิำรณำ 
กำรแจ้งค ำสั่งออกใบอนุญำต/ค ำสั่งไม่อนุญำต 
    1. กรณีอนุญำต 
        มีหนังสือแจ้งกำรอนุญำตแก่ผู้ขออนุญำตทรำบเพ่ือมำ
รับใบอนุญำตภำยในระยะเวลำที่ท้องถิ่นก ำหนด หำกพ้น
ก ำหนดถือว่ำไม่ประสงค์จะรับใบอนุญำต เว้นแต่จะมีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต 
        แจ้งค ำสั่งไม่ออกใบอนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขอต่ออำยุ
ใบอนุญำตทรำบ พร้อมแจ้งสิทธิในกำรอุทธรณ์ 
(หมำยเหตุ: (ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ไม่อำจออก
ใบอนุญำตหรือยังไม่อำจมีค ำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน 30 วัน 
นับแต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยำยเวลำออกไป
ได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน และแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอ
ทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ ทั้งนี้หำกเจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นพิจำรณำยังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้ยื่นค ำขอทรำบถึงเหตุแห่งควำมล่ำช้ำทุก 7 วันจนกว่ำจะ
พิจำรณำแล้วเสร็จ พร้อมส ำเนำแจ้งก.พ.ร. ทรำบทุกครั้ง))  
 

8 วัน กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม   

 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่ับผดิชอบ 
5) กำรพจิำรณำ 

ช ำระค่ำธรรมเนียม (กรณีมีค ำสั่งอนุญำตต่ออำยุใบอนุญำต) 
    ผู้ขออนุญำตมำช ำระค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและ
ระยะเวลำที่ท้องถิ่นก ำหนดพร้อมรับใบอนุญำต  
(หมำยเหตุ: (กรณีไม่ช ำระตำมระยะเวลำที่ก ำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ ำนวนเงินที่ค้ำงช ำระ)))  

1 วัน กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม   

 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 
1) 

 
บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(แสดงบัตรและเชื่อมโยงจำกฐำนข้อมูลของภำครัฐ) 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เชื่อมโยงจำกฐำนข้อมูลของภำครัฐ) 

- 

3) 
 

หนังสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ((ถ้ำมี) เชื่อมโยงจำกฐำนข้อมูลของภำครัฐ) 

- 

4) 
 

หนังสอืมอบอ ำนำจใหท้ ำกำรแทน พรอ้มปดิอำกรแสตมป ์ฉบบัจรงิ 1 
ฉบบั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีท่ีไม่ได้มำยื่นค ำขอด้วยตัวเอง ให้ยื่นพร้อมแสดงบัตร
ประชำชนผู้ได้รับมอบอ ำนำจ) 

- 

5) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคุมอำคำร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 
หมำยเหต ุ(- เชื่อมโยงจำกฐำนข้อมูลของภำครัฐ 
- กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นให้
เป็นเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม) 

6) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ที่เกีย่วขอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(- เชื่อมโยงจำกฐำนข้อมูลของภำครัฐ 
- กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นให้
เป็นเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม) 

- 

7) 
 

เอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงสถำนทีร่บัก ำจดัสิ่งปฏกิลูทีไ่ดร้บัใบอนุญำต
และมกีำรด ำเนนิกจิกำรทีถู่กตอ้งตำมหลักสขุำภบิำล โดยมหีลักฐำน
สญัญำวำ่จำ้งระหว่ำงผูข้นกบัผู้ก ำจดัสิง่ปฏกิลู 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นให้เป็นเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม) 

- 

8) 
 

แผนกำรด ำเนนิงำนในกำรเกบ็ขนสิง่ปฏิกลูที่แสดงรำยละเอียดขัน้ตอน
กำรด ำเนนิงำน ควำมพรอ้มดำ้นก ำลังคน งบประมำณ วสัดอุุปกรณ ์
และวธิกีำรบรหิำรจัดกำร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นให้เป็นเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม) 

- 

9) 
 

เอกสำรแสดงใหเ้หน็วำ่ผูข้บัขีแ่ละผูป้ฏบิตัิงำนประจ ำยำนพำหนะผำ่น
กำรฝกึอบรมดำ้นกำรจดักำรสิง่ปฏกิลู (ตำมหลักเกณฑท์ี่ท้องถิน่
ก ำหนด) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นให้เป็นเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 
10) 

 
ใบรบัรองแพทยห์รือเอกสำรแสดงกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีของ
ผูป้ฏบิตัิงำนในกำรเก็บขนสิ่งปฏิกลู 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นให้เป็นเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม) 

- 

11) 
 

เอกสำรและหลกัฐำนอืน่ ๆ ตำมที่ทอ้งถิน่ก ำหนดในข้อบญัญัติ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นให้เป็นเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม) 

- 

 

ค่ำธรรมเนยีม 

ล ำดับ รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม ค่ำธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 
1) อัตรำคำ่ธรรมเนยีมใบอนญุำตรบัท ำกำรเกบ็ และขนสิง่ปฏิกลู ฉบับละ

ไมเ่กนิ 3,000 บำทตอ่ป ี
(หมำยเหตุ : ระบุตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ เรื่อง 
กำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2552)  

รำยปี ปีละ 3,000 บำท 
รำยเดือน เดือนละ 250 บำท 
 

 

ช่องทำงกำรร้องเรยีน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรยีน / แนะน ำบรกิำร 
1) ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ  

104 หมู่ 4 ต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ  
หมำยเลขโทรศัพท์ 044 - 487975  
www.nonyor.go.th 
www.facebook.com/ อบต.โนนยอ อ ำเภอชุมพวง 
Email : admin@nonyor.go.th 

 

 



แบบฟอร์ม ตวัอยำ่งและคูม่ือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอรม์ 
1) แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต (แบบ สม. 3) 

 

หมำยเหต ุ

กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ 
1. ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ไม่อำจออกใบอนุญำตหรือยังไม่อำจมีค ำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่
เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยำยเวลำออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน และให้แจ้งต่อผู้ยื่นค ำขอ
ทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ 
2. ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นพิจำรณำยังไม่แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำตำมข้อ 1. ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค ำขอ
ทรำบถึงเหตุแห่งควำมล่ำช้ำทุก 7 วันจนกว่ำจะพิจำรณำแล้วเสร็จ พร้อมส ำเนำแจ้ง ก.พ.ร. ทรำบทุกครั้ง 
 

 


