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คูมอืสําหรับประชาชน: การจัดการสิ่งปฏกูิลและมูลฝอย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบรหิารสวนตําบลดงเย็น อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธาน ี

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบรหิารสวนตําบลดงเย็น อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธาน ี

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว  

4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

    1) ขอบัญญัตติําบล เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2552 

   2) พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเตมิ พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวนตําบลดงเย็น เรื่องการจัดการ

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2552  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  30 วัน  

9. ขอมูลสถติ ิ

 จํานวนเฉลี่ยตอเดอืน 0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมอืประชาชน การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น/ตดิตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต

เวลา 08:30 - 16:30 น. 

12. หลักเกณฑ วธิกีาร เงื่อนไข(ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

   ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทําเปนธุรกจิหรอืไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ จะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรอืเจาหนาที่ที่

รับผิดชอบ กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต) เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสยี

คาธรรมเนยีมแลวใหประกอบกจิการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาต และหากผู

ขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลว ตองดําเนินการขออนุญาตใหม
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เสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 

    ทัง้นี้ หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลว แตไมชําระคาธรรมเนยีมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนด 

จะตองเสยีคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงนิที่คางชําระ และกรณทีี่ผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนยีม

ตดิตอกันเกนิกวา 2 ครัง้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนัน้หยุดดําเนนิการไวไดจนกวาจะเสยีคาธรรมเนยีมและ

คาปรับจนครบจํานวน 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผดิชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

- 
 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอ

ตออายุใบอนุญาตประกอบ

กจิการรับทําการกําจัดมูล

ฝอยทั่วไป พรอมหลักฐาน

ที่ทองถิ่นกําหนด 
 

15 นาที องคการบรหิาร

สวนตําบลดง

เย็น อําเภอบาน

ดุง จังหวัด

อุดรธาน ี

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบความ

ถูกตองของคําขอ และ

ความครบถวนของเอกสาร

หลักฐานทันท ี

    กรณไีมถูกตอง/

ครบถวน เจาหนาที่แจงตอ

ผูยื่นคําขอใหแกไข/เพ่ิมเตมิ

เพื่อดําเนนิการ หากไม

สามารถดําเนนิการไดใน

ขณะนัน้ ใหจัดทําบันทึก

ความบกพรองและ

รายการเอกสารหรอื

หลักฐานยื่นเพ่ิมเตมิภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด โดยให

เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลง

นามไวในบันทึกนั้นดวย 

1 ช่ัวโมง องคการบรหิาร

สวนตําบลดง

เย็น อําเภอบาน

ดุง จังหวัด

อุดรธาน ี

(หากผูขอตออายุ

ใบอนุญาตไม

แกไขคําขอหรอืไม

สงเอกสาร

เพ่ิมเตมิให

ครบถวน ตามที่

กําหนดในแบบ

บันทกึความ

บกพรองให

เจาหนาที่สงคนื

คําขอและเอกสาร 

พรอมแจงเปน

หนังสอืถงึเหตุ

แหงการคนืดวย 

และแจงสทิธใิน

การอุทธรณ 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

 
 

(อุทธรณตาม 

พ.ร.บ. วธิปีฏิบัติ

ราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ตรวจดาน

สุขลักษณะ 

    กรณถีูกตองตาม

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณไีมถูกตองตาม

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ 

แนะนําใหปรับปรุงแกไข

ดานสุขลักษณะ 

 
 

10 ถงึ 15 วัน องคการบรหิาร

สวนตําบลดง

เย็น อําเภอบาน

ดุง จังหวัด

อุดรธาน ี

(กฎหมายกําหนด

ภายใน 30 วัน 

นับแตวันที่

เอกสารถูกตอง

และครบถวน 

(ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วธิี

ปฏิบัตริาชการ

ทางปกครอง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2557)) 

4) 

- 
 

การแจงคําสั่งออก

ใบอนุญาต/คําสั่งไม

อนุญาต 

    1. กรณอีนุญาต 

        มีหนังสอืแจงการ

อนุญาตแก   ผูขออนุญาต

ทราบเพื่อมารับใบอนุญาต

ภายในระยะเวลาที่ทองถิ่น

กําหนด หากพนกําหนดถอื

วาไมประสงคจะรับ

ใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุ

1 ถงึ 5 วัน องคการบรหิาร

สวนตําบลดง

เย็น อําเภอบาน

ดุง จังหวัด

อุดรธาน ี

(ในกรณทีี่เจา

พนักงานทองถิ่น 

ไมอาจออก

ใบอนุญาตหรอืยัง

ไมอาจมีคําสั่งไม

อนุญาตไดภายใน 

30 วัน นับแต

วันที่เอกสาร

ถูกตองและ

ครบถวน ใหแจง

การขยายเวลาให
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

หรอืขอแกตัวอันสมควร 

    2. กรณไีมอนุญาตให

ตออายุใบอนุญาต 

        แจงคําสั่งไมอนุญาต

ใหตออายุใบอนุญาต

ประกอบกจิการรับทําการ

กําจัดมูลฝอยทั่วไปแกผูขอ

ตออายุใบอนุญาตทราบ 

พรอมแจงสทิธใินการ

อุทธรณ 

 
 

ผูขออนุญาต

ทราบทุก 7 วัน 

จนกวาจะ

พิจารณาแลว

เสร็จ พรอม

สําเนาแจงสํานัก 

ก.พ.ร. ทราบ)) 

5) 

- 
 

ชําระคาธรรมเนยีม (กรณี

มีคําสั่งอนุญาตตออายุ

ใบอนุญาต) 

    ผูขออนุญาตมาชําระ

คาธรรมเนยีมตามอัตรา

และระยะเวลาที่ทองถิ่น

กําหนด 

พรอมรับใบอนุญาต  

 
 

1 ถงึ 5 วัน องคการบรหิาร

สวนตําบลดง

เย็น อําเภอบาน

ดุง จังหวัด

อุดรธาน ี

(กรณไีมชําระตาม

ระยะเวลาที่

กําหนด จะตอง

เสยีคาปรับ

เพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 

20 ของจํานวน

เงนิที่คางชําระ)) 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม   15 ถงึ 30 วัน 
 

14. งานบริการนี ้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแลว  

    ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
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ท่ี 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบยีน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเตมิ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารย่ืน
เพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

สําเนา

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายวาดวย

การควบคุม

อาคาร หนังสอื

ใหความเห็นชอบ

การประเมินผล

กระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

หรอืใบอนุญาต

ตามกฎหมายอ่ืน

ที่จําเปน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 

ใบมอบอํานาจ 

(กรณทีี่มีการ

มอบอํานาจ) 

- 1 0 ฉบับ - 

3) 

สําเนาหนังสอื

รับรองการจด

ทะเบยีนเปนนติิ

บุคคล 

- 0 1 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการ

เอกสารย่ืน
เพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

4) 

เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ 

ตามที่ราชการ

สวนทองถิ่น

ประกาศกําหนด 

- 0 1 ฉบับ - 

 

16. คาธรรมเนยีม 

1) อัตราคาธรรมเนยีมตออายุใบอนุญาตรับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป 

 คาธรรมเนยีม 5,000 บาท 

หมายเหตุ (ฉบับละ 5,000 บาท)   

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น หมายเลขโทรศัพท 0-4213-6092 

2) ชองทางการรองเรียน www.dongyen.go.th 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

หมายเหต ุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอืการกรอก  

   1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

   2) แบบ นส.3/1 หนังสอืแจงความบกพรองและรายการเอกสารหรอืหลักฐานที่ตองนํามายื่นเพ่ิมเตมิ 

 

วันท่ีพิมพ 05/08/2558 

สถานะ รออนุมัตข้ัินที่ 1 โดยหัวหนา

หนวยงาน (Reviewer) 

จัดทําโดย องคการบรหิารสวนตําบลดงเย็น 

อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 

สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพรโดย - 
 


