
คูมือกระบวนงานท่ี  101 

ช่ือกระบวนงาน : การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

 

หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม กระทรวงสาธารณสุข  

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1.  หลักเกณฑ วิธีการ 

   ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ จะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

ภายใน..ระบุ..... วัน กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต) เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาต และหากผูขอตออายุ

ใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลว ตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขอ

อนุญาตรายใหม 

   ท้ังนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลว แตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกําหนด จะตองเสีย

คาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีคางชําระ และกรณีท่ีผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

2 ครั้ง เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 

   

2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน) 

    (1) ผูประกอบกิจการท่ีประสงคขอรับใบอนุญาตตองไมมีประวัติถูกดําเนินคดีดานการจัดการมูลฝอยท่ีไมถูก

สุขลักษณะ 

   (2) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 

  (3) หลักเกณฑดานคุณสมบัติของผูประกอบกิจการ ดานสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ และดานคุณสมบัติ

ของผูปฏิบัติงานถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 

    (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบท่ีราชการ

สวนทองถ่ินกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน.... 

   หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไว

ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

 ชองทางการใหบริการ 

 สถานท่ีใหบริการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลสารภี 156 หมูท่ี 4 ตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โทร.053-103454 ตอ 14/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: (1. อปท.สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดตามหนาท่ี
รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาท่ีทองถ่ินเปดใหบริการ))  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 



 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พรอมหลักฐานท่ีทองถ่ิน
กําหนด 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน/หนวยงานท่ี
รับผิดชอบใหระบุไปตามบริบทของทองถ่ิน))  

15 นาที เทศบาลตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของคําขอ และความ
ครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที 
    กรณีไมถูกตอง/ครบถวน เจาหนาท่ีแจงตอผูยื่นคําขอให
แกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดใน
ขณะนั้น ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยให
เจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน/หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตามบริบทของทองถ่ิน 
2. หากผูขอตออายุใบอนุญาตไมแกไขคําขอหรือไมสงเอกสาร
เพ่ิมเติมใหครบถวน ตามท่ีกําหนดในแบบบันทึกความ
บกพรองใหเจาหนาท่ีสงคืนคําขอและเอกสาร พรอมแจงเปน
หนังสือถึงเหตุแหงการคืนดวย และแจงสิทธิในการอุทธรณ 
(อุทธรณตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539)))  

1 ชั่วโมง เทศบาลตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม 
 

3) การพิจารณา 
เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดานสุขลักษณะ 
    กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
     กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ แนะนําให
ปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน/หนวยงานท่ี
รับผิดชอบใหระบุไปตามบริบทของทองถ่ิน 
2. กฎหมายกําหนดภายใน  
30 วัน นับแตวันท่ีเอกสารถูกตองและครบถวน 

20 วัน เทศบาลตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม 
 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2557)))  

4) - การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขออนุญาตทราบเพ่ือมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด หากพน
กําหนดถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุหรือ
ขอแกตัวอันสมควร 
    2. กรณีไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 
        แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อแกผูขอตออายุ
ใบอนุญาตทราบ พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน/หนวยงานท่ี
รับผิดชอบใหระบุไปตามบริบทของทองถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน ไมอาจออกใบอนุญาตหรือ
ยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายใน 30 วัน นับแตวันท่ี
เอกสารถูกตองและครบถวน ใหแจงการขยายเวลาใหผูขอ
อนุญาตทราบทุก 7 วัน จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอม
สําเนาแจงสํานัก ก.พ.ร. ทราบ))  

8 วัน เทศบาลตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม 
 

5) - ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาตตออายุใบอนุญาต) 
    แจงใหผูขออนุญาตมาชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด  
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน/หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตามบริบทของทองถ่ิน 
2. กรณีไมชําระตามระยะเวลาท่ีกําหนด จะตองเสียคาปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีคางชําระ))  

1 วัน เทศบาลตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
2) 

 
สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือ
ใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน
กําหนด) 

- 

4) 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเช้ือท่ีไดรับ
ใบอนุญาตและมีการดําเนินกจิการท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล โดย
มีหลักฐานสัญญาวาจางระหวางผูขนกับผูกําจัดมูลฝอย 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (    เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน
กําหนด) 

- 

5) 
 

แผนการดําเนินงานในการกาํจัดมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียดข้ันตอน
การดําเนินงาน ความพรอมดานกําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ 
และวิธีการบริหารจัดการ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน
กําหนด) 

- 

6) 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของเจาหนาท่ีควบคุม 
กํากับ ในการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ อยางนอย 2 คน          1) 
คุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร ในดานสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยา 
และวิทยาศาสตรการแพทย ดานใดดานหนึ่ง         2) คุณสมบัติ
สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชการวิ
ศวกรรมศาสตรในดานสุขาภิบาล วิศวกรรมส่ิงแวดลอม และ
วิศวกรรมเครื่องกล ดานใดดานหนึ่ง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน
กําหนด) 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
7) 

 
เอกสารแสดงใหเห็นวาผูปฏิบัติงานท่ีทําหนาท่ีกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ
ผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเช้ือหรืออันตรายท่ี
อาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ (ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน
กําหนด) 

- 

8) 
 

ใบรับรองแพทยหรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจําปของ
ผูปฏิบัติงานในการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน
กําหนด) 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

ฉบับละไมเกิน 10,000 บาทตอป 
(หมายเหตุ: (ระบุตามขอกําหนดทองถ่ิน))  

 คาธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) สํานักงานเทศบาลตําบลสารภี 156 หมูท่ี 4 ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โทร.053 - 

103454 
(หมายเหตุ: (ระบุสวนงาน/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ชองทางการรองเรียน))  

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

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต หรือตออายุใบอนุญาต 

(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอรม เปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน))  

หมายเหตุ - 



 

ช่ือกระบวนงาน: การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จใน

หนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน: สําเนาคูมือประชาชน 24/07/2015 14:34 การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับ

ทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลตําบลสารภี 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 


