
คูมื่อสําหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
หน่วยงานที่ให้บริการ : กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต้าบลนางัว อ้าเภอน ้าโสม จังหวัดอุดรธานี  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต  
               1. หลักเกณฑ์ วิธีการ : เมื่อผู้รับใบอนุญาต ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท้า
การเก็บ และขนส่ิงปฏิกูล โดยท้าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน ด้วยการคิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอ 
ต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตสิ นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันท่ีออก
ใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค้าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะมีค้าส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากมิได้ช้าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ นอายุจะต้องช้าระค่าปรับ
เพิ่มขึ นอีกร้อยละยี่สิบของจ้านวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างช้าระ  
               2. เงื่อนไข  
                        2.1 ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  
                        2.2 ผู้ประกอบการต้องยื่นค้าขอต่ออายกุอ่นใบอนุญาตสิ นอายุ หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
ไม่ได้มายื่นค้าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ นสุดแล้ว ต้องด้าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็น  
ผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
                        2.3 หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล ด้าน 
ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ้ายานพาหนะด้านสุขลักษณะ วิธีการเก็บขนส่ิงปฏิกูล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ 
มีวิธีการควบคุม ก้ากับการขนส่ง เพื่อป้องกันการลักลอบทิ งส่ิงปฏิกูล ให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติเทศบาล
ต้าบลนนางัว หรือท่ีทางเทศบาลต้าบลนางัวก้าหนด 
 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ 

ส้านักงานเทศบาลต้าบลนางัว อ้าเภอน ้าโสม จังหวัด
อุดรธานี  41210 โทรศัพท์ : 042 287 313 

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร ์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก้าหนด)  
ตั งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วันทําการ 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร  

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค้าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 
รับท้าการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลพร้อมหลักฐาน 

15 นาที เทศบาลต้าบลนางัว 
อ้าเภอน ้าโสม 

จังหวัดอุดรธานี 
2) การตรวจสอบเอกสาร  

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค้าขอ และความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที  
หมายเหตุ : กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค้า
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อด้าเนินการ หากไม่สามารถด้าเนินการ
ได้ในขณะนั น ให้จัดท้าบันทึก ความบกพร่อง และรายการ
เอกสาร หรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาท่ีก้าหนด 
โดยใหเ้จ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค้าขอ ลงนามไว้ในบันทึกนั นด้วย 

1 ช่ัวโมง เทศบาลต้าบลนางัว 
อ้าเภอน ้าโสม 

จังหวัดอุดรธานี 

  

https://www.google.co.th/search?sxsrf=ALeKk02GMj0YOmkerQwhXANx8tRFUz7peA%3A1610868652361&source=hp&ei=rOcDYNveE9iQ4-EP_YuWqAc&q=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%A7&oq=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%A7&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOggILhCxAxCDAToCCAA6BAgAEA06BAguEA06BggAEA0QHjoHCC4QDRCTAlCZCVi5cWCec2gAcAB4AIABzgGIAeYTkgEGNC4xNy4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjb5LSuuaLuAhVYyDgGHf2FBXUQ4dUDCAc&uact=5


ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
3) การพิจารณา  

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีดานสุขลักษณะ  
หมายเหตุ : กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ด้าน
สุขลักษณะแนะน้าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

20 วันท้า
การ 

เทศบาลต้าบลนางัว 
อ้าเภอน ้าโสม 

จังหวัดอุดรธานี 

4) การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต  
การแจ้งค้าส่ังออกใบอนุญาต/ค้าส่ังไม่ อนุญาตให ต่ออายุ 
ใบอนุญาต  
หมายเหตุ : 1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลา 15 วัน 
นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้ง หากพ้นก้าหนดถือว่าไม่ประสงค์
จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร  
               2. กรณีไม่อนุญาต แจ้งค้าส่ังไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท้าการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลแก่ผู้
ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิ์ ในการอุทธรณ์ 

8 วันท้า
การ 

เทศบาลต้าบลนางัว 
อ้าเภอน ้าโสม 

จังหวัดอุดรธานี 

5) ชําระค่าธรรมเนียม 
หมายเหตุ : กรณีมีค้าส่ังอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต 

1 วันท้า
การ 

เทศบาลต้าบลนางัว 
อ้าเภอน ้าโสม 

จังหวัดอุดรธานี 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) บัตรประจําตัวประชาชน  

             ฉบับจริง  0  ฉบับ  
             สําเนา     1  ฉบับ  
หมายเหตุ : ของผู้ร้อง โดยเซ็นรับรองส้าเนาพร้อมลงวันท่ี 

กรมการปกครอง 

2) สําเนาทะเบียนบา้น  
           ฉบับจริง  0   ฉบับ  
           สําเนา     1   ฉบับ  
หมายเหตุ : ของผู้ร้อง โดยเซ็นรับรองส้าเนาพร้อมลงวันท่ี 

กรมการปกครอง 

3) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
(เดิม)  
             ฉบับจริง 1  ฉบับ  
             สําเนา    0  ฉบับ 

เทศบาลต้าบลนางัว 
อ้าเภอน ้าโสม จังหวัดอุดรธานี 

4) ใบคูมื่อจดทะเบียน  
             ฉบับจริง 0  ฉบับ  
             สําเนา    1  ฉบับ  
หมายเหตุ : ใบคู่มือจดทะเบียนของรถยนตท่ีใช้ประกอบกิจการ 
รับท้าการเก็บและขนส่ิงปฏิกูล พร้อมเซ็นรับรองส้าเนาและลง
วันท่ี 

กรมการขนส่งทางบก 

  



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
5) ใบอนุญาตอื่นตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

             ฉบับจริง 0  ฉบับ  
             สําเนา    1  ฉบับ  
หมายเหตุ : ตามท่ีเทศบาลต้าบลนางัวร้องขอ โดยเซ็นรับรอง
ส้าเนา พร้อมลงวันท่ี 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) รับท้าการเก็บ และขนส่ิงปฏิกูล 5,000 บาท 
2) รับท้าการก้าจัดส่ิงปฏิกูล 7,500 บาท 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 
1) ส้านักงานเทศบาลต้าบลนางัว  

หมายเหตุ : เลขท่ี 355 หมู่ 11 ถนนพยุงศักดิ์พฒันา ต้าบลนางัว อ้าเภอน ้าโสม จังหวัดอุดรธานี 
41210  
โทรศัพท์ : 042 287 313  
เว็บไซต์ : http://nangua.go.th/ 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

https://www.google.co.th/search?sxsrf=ALeKk02GMj0YOmkerQwhXANx8tRFUz7peA%3A1610868652361&source=hp&ei=rOcDYNveE9iQ4-EP_YuWqAc&q=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%A7&oq=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%A7&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOggILhCxAxCDAToCCAA6BAgAEA06BAguEA06BggAEA0QHjoHCC4QDRCTAlCZCVi5cWCec2gAcAB4AIABzgGIAeYTkgEGNC4xNy4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjb5LSuuaLuAhVYyDgGHf2FBXUQ4dUDCAc&uact=5

