
 
 

 
คู่มือส าหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักงานปลัด   
องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักงานปลัด   
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 

 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่ง

ปฏิกูล  
11. ช่องทางการให้บริการ  

 1. สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ต าบลสดีา อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ส านักปลัด  โทร 
098-1012037 หรือติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
2. ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
 
 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบภายในก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหาก
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาต
ใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 



 
 

 
 ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้อง
เสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 
 
 2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยพ.ศ. 2562 ข้อ(10) 
 
 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านสุขลักษณะการก าจัดสิ่งปฏิกูลและด้านคุณสมบัติของ
ผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 (3) หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ใน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ. 2562 ข้อ 11 
 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอ
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับท าการเก็บและขน
สิ่งปฏิกูลพร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นก าหนด 
 

15 นาท ี - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไป
ตามบริบทของ
ท้องถิ่น) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค า
ขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดท าบันทึกความบกพร่อง

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไป
ตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2. หากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่แก้ไขค า
ขอหรือไม่ส่งเอกสาร
เพ่ิมเติมให้ครบถ้วน



 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 
 

ตามท่ีก าหนดในแบบ
บันทึกความบกพร่อง
ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนค า
ขอและเอกสารพร้อม
แจ้งเป็นหนังสือถึง
เหตุแห่งการคืนด้วย
และแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไป
ตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2. กฎหมายก าหนด
ภายใน 
30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตามพ.ร.บ. 
การสาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ.2557) 
 

4) 

- 
 

การแจ้งค าสั่งออก
ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต 
    4.1 กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไป
ตามบริบทของ
ท้องถิน่ 



 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้น
ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแกต้ัวอันสมควร 
   4.2 กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับท าการเก็บและขน
สิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 
 
 

2. ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมีค าสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายใน 
30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้งการ
ขยายเวลาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบทุก 7 
วันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมส าเนาแจ้ง
ส านักก.พ.ร. ทราบ) 

5) 

- 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไป
ตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช าระตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 
20 ของจ านวนเงินที่
ค้างช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วัน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังกระบวนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
         
 
 
 
 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ
และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 

เจา้หน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติม 

 

-  หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น
ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ 
 

แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ พิจารณาออกใบอนุญาต 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต ค าการแจ้งสั่งไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต 

กรณีอนุญาต กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 

แจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบเพ่ือมารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้น
ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้

แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่ง
ปฏิกูลแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

กรณีไม่ถูกต้อง กรณีถูกต้อง 

กรณถูีกต้อง กรณีไม่ถูกต้อง 

 



 
 

 
 
                                            

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
   ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบับ - 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

- 0 1 ฉบับ ( เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด) 

2) 

เอกสารหรือหลักฐาน
แสดงสถานที่รับ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลที่
ได้รับใบอนุญาตและ
มีการด าเนินกิจการที่
ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญา
ว่าจ้างระหว่างผู้ขน
กับผู้ก าจัดสิ่งปฏิกูล 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด) 

3) 

แผนการด าเนินงาน
ในการเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลที่แสดง
รายละเอียดขั้นตอน
การด าเนินงานความ
พร้อมด้านก าลังคน

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด) 

ช าระค่าธรรมเนียม 



 
 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการ
บริหารจัดการ 

4) 

เอกสารแสดงให้เห็น
ว่าผู้ขับขี่และ
ผู้ปฏิบัติงานประจ า
ยานพาหนะผ่านการ
ฝึกอบรมด้านการ
จัดการสิ่งปฏิกูล 
(ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ท้องถิ่นก าหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย์หรือ
เอกสารแสดงการ
ตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของ
ผู้ปฏิบัติงานในการ
เก็บขนสิ่งปฏิกูล 
 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
 

1) ช่องทางการร้องเรียน   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา    
2) ช่องทางการร้องเรียน  เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ต าบลสีดา อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430  โทร 098-

1012037  www.tambonsida.go.th  
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้รับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

เล่มที่.............เลขที่............/............ 

เขียนที่....................................... 

 

อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ ...................... ................................................อายุ...............ปี สัญชาติ
...................อยู่บ้าน/ส านักงาน เลขที่............ถนน.........................ต าบล................................ ................. อ าเภอ
.........................................จังหวัด................................................โทรศัพท์................................................ 

1. ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตเล่มที่.............เลขที่..........เมื่อวันที่.........เดือน..................พ.ศ. ............ค่าธรรมเนียม
ปีละ..........บาท  ใบอนญุาตมีก าหนดสิ้นอายุวันที่...........เดือน...................พ.ศ. .............  

2. พร้อมนี้ได้แนบใบอนุญาตและส่งเงินค่าธรรมเนียมจ านวน..................บาทมาแล้วด้วย 



 
 

3. ค่าธรรมเนียม.......บาท/ปี ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่........เลขที่.......เมื่อวันที่.....เดือน.............พ.ศ. ........ 

4. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดาว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
และปฏิบัติเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งกฎ 
ระเบียบ ค าสั่งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสีดาทุกประการ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 

           ลงชื่อ .......................................... ผู้ยื่นค าขอต่อใบอนุญาต  

       (.............................................) 

 

 

 

 

ใบอนุญาตให้รับท าการเก็บขนส่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เล่ม........เลขที่........./........... 

เขียนที่........................................ 

อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ......................................... ...............................อายุ..............ปี สัญชาติ
..............อยู่บ้าน/ส านักงาน เลขที่ ........หมู่ที่..........ถนน...................ต าบล.............................................อ าเภอ
................................จงัหวดั.....................................โทรศัพท์.................................................................... 

 1. รับท าการเก็บขน สิ่งปฏิกูล มูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 

 2. ลักษณะวิธีการเก็บ ขน...................................................................................................................... 

 3. ค่าธรรมเนียม.........บาท/ปี ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่.......เลขที่....... วันที่.......เดือน...........พ.ศ. ............  

 4. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 



 
 

  4.1 ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดาว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง กฎ ระเบียบ ค าสั่งขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสีดา 

  4.2 ............................................................................ ............................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุเมื่อวันที่ .......... เดือน ...................... พ.ศ. ................ 

ออกให้  ณ  วันที่ .......... เดือน ...................... พ.ศ. ................  

 

ลงชื่อ ..................................................... 

   (...................................................... 

           เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

 
 
ค าเตือน  1. ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักท่ีท าการของผู้ได้รับใบอนุญาต 
   2. ต้องยื่นค าขอต่อใบอนุญาตพร้อมช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

  3. หากไม่ขอต่อใบอนุญาต พร้อมช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนดตามข้อ 2 ต้องเสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของยอดเงินค่าธรรมเนียม 

   4. การต่อใบอนุญาตให้น าใบอนุญาตฉบับเดิมไปด้วย 
 

………รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม……… 

 

วัน/เดือน/ปี 

ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ปี 

      

      

      

      

      



 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


