
คู่มอืส ำหรบัประชำชน : การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรบัท าการเก็บและขนขยะมูลฝอยท ัว่ไป 
หน่วยงำนท่ีให้บรกิำร : เทศบาลต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์ วธิีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.ผูใ้ดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ 

หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการใหย้ื่นค าขอใบอนุญาตตามแบบ สม.1 ต่อเจา้พนักงานทอ้งถิ่น 

พรอ้มกับหลักฐานต่างๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลแม่ค าก าหนด 

 

 

  
 

ช่องทำงกำรให้บรกิำร 

 

 สถำนท่ีให้บรกิำร 

เทศบาลต าบลแม่ค า 199 ม.1 ต.แม่ค า อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

โทร. 053-779198 

/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลำเปิดให้บรกิำร เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรบัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 0 - 

 

ล ำดบั ขัน้ตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

1.ผูใ้ดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน 

หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ 

หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการใหย้ื่นค าขอใ

บอนุญาตตามแบบ สม.1 ต่อเจา้พนักงานทอ้งถิ่น 

พรอ้มกับหลักฐานต่างๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลแม่ค าก าหนด 

 

(หมายเหตุ: -)  

10 นาที - 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

2.เมื่อเจา้พนักงานทอ้งถิ่นไดร้ับค าขอรับใบอนุญาตใหต้รวจสอบ

ความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของค าขอ 

หากปรากฎว่าผูข้ออนุญาตปฏิบัติถูกตอ้งตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเง่ือนไขท่ีก าหนดไวแ้ลว้ 

และเป็นกรณีท่ีเจา้พนักงานทอ้งถิ่นเห็นสมควร 

ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ สม.2 

(หมายเหตุ: -)  

0 นาที - 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 

3.ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งมารับใบอนุญาตพรอ้มกับช าระค่าธรรมเนีย

มตามอัตราทา้ยเทศบัญญัตินี้ ภายในก าหนด 15 วัน 

นับแต่วันท่ีไดร้ับหนังสือแจง้จากพนักงานทอ้งถิ่น 

หากมิไดม้ารับใบอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียม 

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือสละสิทธิ์ 

(หมายเหตุ: -)  

0 นาที - 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครฐัผู้ออกเอกสำร 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

ค่ำธรรมเนียม 



ล ำดบั รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) วนัหนึ่งไม่เกนิ 20 ลติร เดือนละ 

(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 

  

 

2) วนัหนึ่งเกนิ 20 ลติร แต่ไม่เกนิ 40 ลติร เดือนละ 

(หมายเหตุ: -)  
 ค่ำธรรมเนียม 40 บาท 

  

 

3) วนัหนึ่งเกนิ 40 ลติร แต่ไม่เกนิ 60 ลติร เดือนละ 

(หมายเหตุ: -)  
 ค่ำธรรมเนียม 80 บาท 

  

 

4) วนัหนึ่งเกนิ 100 ลติร แต่ไม่เกนิ 200 ลติร เดือนละ 

(หมายเหตุ: -)  
 ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 

  

 

5) วนัหนึ่งไม่เกนิ 1 ลูกบาศกเ์มตร เดือนละ 

(หมายเหตุ: -)  
 ค่ำธรรมเนียม 600 บาท 

  

 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบรกิำร 

1) เทศบาลต าบลแม่ค า 199 ม.1 ต.แม่ค า อ.แม่จัน จ.เชียงราย  โทร. 053-779198 

(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดบั ชื่อแบบฟอรม์ 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนขยะมูลฝอยท่ัวไป  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 

เทศบาลต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถิ่น 

(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  

1)การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2540  

ระดบัผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีให้บรกิำร: ทอ้งถิ่น 

กฎหมำยข้อบงัคบั/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: เทศบัญญัติ ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 

เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2543 

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 1.0 

 

ข้อมูลสถติขิองกระบวนงำน: 

ข้อมูลส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ี 



 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีนอ้ยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้ำงองิของคู่มือประชำชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนขยะมูลฝอยท่ัวไป 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางขอ้มลูคูม่ือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มอื: - 


