
 

1 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

คูมือสําหรับประชาชน : การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนส่ิงปฏิกูล 

หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1. หลักเกณฑวิธีการ : เม่ือผูรับใบอนุญาต ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ

และขนสิ่งปฏิกูล โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทน ดวยการคิดคาบริการ จะตองยื่นขอตออายุ

ใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับ แตวันท่ีออกใบอนุญาต)               

เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวา เจาพนักงานทองถ่ินจะมีคําสั่ง              

ไมตออายุใบอนุญาต หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบ

ของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

 2. เง่ือนไข 

  2.1 ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 

  2.2 ผูประกอบการตองยื่นคําขอตออายุกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากผูขอตออายุใบอนุญาต               

ไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลว ตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปน                

ผูขออนุญาตรายใหม 

  2.3 หลักเกณฑดานคุณสมบัติของผูประกอบกิจการดานยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล ดานผูขับข่ีและ
ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะดานสุขลักษณะ วิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูล ถูกตองตามหลักเกณฑและมีวิธีการควบคุม
กํากับการขนสง เพ่ือปองกันการลักลอบท้ิงสิ่งปฏิกูล ใหถูกตองตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลตากฟา หรือท่ีทาง
เทศบาลตําบลตากฟากําหนด 
 
ชองทางการใหบรกิาร 

 

สถานท่ีใหบริการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา                  

อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 60190 
โทรศัพท : 056-241323 

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 
เปดใหบริการ วันจันทรถึงวันศุกร                  

 (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  30 วันทําการ 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
รับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลพรอมหลักฐาน 

15 นาที เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
    



 

2 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวน
ของเอกสารหลักฐานทันที 
หมายเหตุ : กรณีไมถูกตอง/ครบถวน เจาหนาท่ีแจงตอ            
ผูยื่นคําขอใหแกไข/เพ่ิมเติม เพ่ือดําเนินการ หากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนั้น ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติม ภายในระยะเวลา          
ท่ีกําหนด โดยใหเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึก
นั้นดวย 

1 ชั่วโมง เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
 

3) การพิจารณา 
เจาหนาท่ีตรวจดานสุขลักษณะ 
หมายเหตุ : กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑ            
ดานสุขลักษณะแนะนําใหปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ 

20 วันทําการ เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
 

4) - 
การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต 
หมายเหตุ : 1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจงการอนุญาตแก             
ผูขออนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลา 15 
วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงหากพนกําหนดถือวาไม
ประสงคจะรับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัว              
อันสมควร  
 2. กรณีไมอนุญาต แจงคําสั่งไมอนุญาตให             
ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขน              
สิ่งปฏิกูลแกผูขอตออายุใบอนุญาตทราบ พรอมแจงสิทธ ิ             
ในการอุทธรณ 

8 วันทําการ เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
 

5) - 
ชําระคาธรรมเนียม 
หมายเหตุ : กรณีมีคําสั่งอนุญาตตออายุใบอนุญาต 

1 วันทําการ เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 

กรมการปกครอง 



 

3 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
 สําเนา  1 ฉบับ 
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสําเนาพรอมลงวันท่ี 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสําเนาพรอมลงวันท่ี 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนส่ิงปฏิกูล(เดิม) 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  0 ฉบับ 

เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
4) 
 

ใบคูมือจดทะเบียน 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 
หมายเหตุ : ใบคูมือจดทะเบียนของรถยนต ท่ีใชประกอบกิจการ              
รับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล พรอมเซ็นรับรองสําเนาและลงวันท่ี 

กรมการขนสงทางบก 

5) 
 

ใบอนุญาตอ่ืนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 
หมายเหตุ : ตามท่ีเทศบาลตําบลตากฟารองขอ โดยเซ็นรับรองสําเนา
พรอมลงวันท่ี 

- 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) อัตราคาธรรมเนียมตอป 3,000 บาท 
 
ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา 
หมายเหตุ : 11 หมู 1 ถนนตากฟา-ทาตะโก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  
โทรศัพท : 056-241323  
เว็บไซต : www.takfacity.go.th 

2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ : เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300 

 



 

4 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
 

 


