
คูมือสําหรับประชาชน : การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป 
หนวยงานท่ีใหบริการ :เทศบาลตําบลเวียงเชียงของอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายกระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑวิธีการ 
 
ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวย
การคิดคาบริการจะตองย่ืนขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 
(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต) เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได
จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะมีคําส่ังไมตออายุใบอนุญาตและหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมาย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต
กอนวันใบอนุญาตส้ินสุดแลวตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 
 
ท้ังนี้หากมาย่ืนขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกําหนดจะตองเสียคาปรับเพิ่มขึ้นอีก
รอยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีคางชําระและกรณีท่ีผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้งเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 
 
 2. เงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 
 
 
(1) ผูประกอบกิจการท่ีประสงคขอรับใบอนุญาตตองไมมีประวัติถูกดําเนินคดีดานการจัดการมูลฝอยท่ีไมถูกสุขลักษณะ 
 
(2) ผูประกอบการตองย่ืนเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 
 
(3) หลักเกณฑดานคุณสมบัติของผูประกอบกิจการดานสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอยท่ัวไปและดานคุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน
ถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียงเชียงของเรื่องการจัดการส่ิงปฏิกูลมูลฝอยพ.ศ. 2557 
 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
 
 
 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานที่ใหบร ิการ  
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมสํานักงานเทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ 222 หมู 12 ถ.สายกลางต.เวียงอ.เชียงของจ.เชียงราย 
57140 โทร. 053-791171 /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบร ิการ  เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :30 วัน 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูขอรับใบอนุญาตย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไปพรอมหลักฐานท่ีทองถิ่นกําหนด 
(หมายเหตุ: -) 

15 นาที เทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของอําเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวน
ของเอกสารหลักฐานทันที 

1 ช่ัวโมง เทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของอําเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย 



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
กรณีไมถูกตอง/ครบถวนเจาหนาท่ีแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไข/
เพิ่มเติมเพื่อดําเนินการหากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น
ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ย่ืนเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดโดยใหเจาหนาท่ีและผูย่ืน
คําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 
 
(หมายเหตุ: -) 

 

3) การพิจารณา 
เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดานสุขลักษณะ 
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะแนะนําใหปรับปรุง
แกไขดานสุขลักษณะ 
 
(หมายเหตุ: -) 

20 วัน เทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของอําเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย 
 

4) - 
การแจงคําส่ังออกใบอนุญาต/คําส่ังไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีทองถิ่นกําหนดหากพนกําหนดถือ
วาไมประสงคจะรับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอัน
สมควร 
     2. กรณีไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 
แจงคําส่ังไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา
การกําจัดมูลฝอยท่ัวไปแกผูขอตออายุใบอนุญาตทราบพรอม
แจงสิทธิในการอุทธรณ 
 
(หมายเหตุ: -) 

0 วัน เทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของอําเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย 
 

5) - 
ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําส่ังอนุญาตตออายุใบอนุญาต) 
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ท่ีทองถิ่นกําหนด 
 
(หมายเหตุ: -) 

1 วัน เทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของอําเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานักทะเบียน
ทองถิ่น 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานักทะเบียน
ทองถิ่น 

3) 
 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารหรือ
ใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของ 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของอําเภอ
เชียงของจังหวัดเชียงราย 

4) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีกําจัดมูลฝอยท่ัวไปท่ีไดรับ - 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
 ใบอนุญาตและมีการดําเนินกิจการท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล

โดยมีหลักฐานสัญญาวาจางระหวางผูขนกับผูกําจัดมูลฝอย 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

5) 
 

แผนการดําเนินงานในการกําจัดมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียด
ข้ันตอนการดําเนินงานความพรอมดานกําลังคนงบประมาณวัสดุ
อุปกรณและวิธีการบริหารจัดการ 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

6) 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของเจาหนาท่ีควบคุม
กํากับในการจัดการมูลฝอยท่ัวไปอยางนอย 2 คน          1) 
คุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรในดานสาธารณสุขสุขาภิบาลอนามัย
ส่ิงแวดลอมดานใดดานหน่ึง         2) คุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไม
ตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชการวิศวกรรมศาสตรใน
ดานสุขาภิบาลวิศวกรรมส่ิงแวดลอมและวิศวกรรมเครื่องกลดานใด
ดานหน่ึง 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

7) 
 

เอกสารแสดงใหเห็นวาผูปฏิบัติงานท่ีทําหนาท่ีกําจัดมูลฝอยท่ัวไป
ผานการฝกอบรมดานสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการ
ทํางาน (ตามหลักเกณฑท่ีทองถ่ินกําหนด) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

8) 
 

ใบรับรองแพทยหรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจําปของ
ผูปฏิบัติงานในการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) อัตราคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ

กําจัดมูลฝอยท่ัวไป 4,000 บาท 
(หมายเหตุ: -) 

- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) ศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลเวียงเชียงของโทร. 053-791171 ตอ 24 

(หมายเหตุ: -) 
2) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 



หมายเหตุ 

- 
 
 
 

ชื่อกระบวนงาน:การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลเวียงเชียงของอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นเทศบาลตําบลเวียงเชียงของอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวย
เดียว) 
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

 
1)ควบคุมอาคารพ.ศ.2522 
 
2)พ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535และแกไขเพิ่มเติมพ.ศ.2550 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 
 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไปเทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 


