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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 แกไขเพ่ิมเตมิถงึ (ฉบับที่ 2 ) 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 การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น/ตดิตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

12. หลักเกณฑ วธิกีาร เงื่อนไข(ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

   หลักเกณฑ 

   ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล โดยทําเปนธุรกจิหรอืไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบรหิารสวนตําบลดงเย็นตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงาน

ทองถิ่นหรอืพนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตนิี้ พรอมทัง้เอกสารและ

หลักฐานดังตอไปนี้ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมทัง้เอกสารหลักฐานตางๆตามที่องคการบรหิารสวนตําบลดงเย็น
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กําหนด 

   วธิกีาร 

   ผูขอรับใบอนุญาตดําเนนิกจิการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล ตองปฏิบัตติามเงื่อนไขดังนี้ 

   1.1 ตองมีพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล (รถดูดสวม) ซ่ึงมีคุณลักษระดังนี้ 

    1.1.1 ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    1.1.2 สวนของรถที่ใชขนถายสิ่งปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกลิ่นและสัตวแมลงพาหะนํา

โรคได มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

    1.1.3 มีปมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปรมิาณของสิ่งปฏิกูลดวย 

    1.1.4 ทอหรอืสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ด ีไมรั่วซึม 

    1.1.5 มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ เชน ถังตักน้ํา ไมกวาด น้ํายาฆาเช้ือโรค 

    1.1.6 ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูลใหรูวาเปนพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล 

และตองแสดงเลขทะเบยีนใบอนุญาตประกอบกิจการ ช่ือหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต ช่ือบรษิัทหรอืเจาของ

กจิการ ดวยตัวอักษรไทยซ่ึงมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบรหิารสวนตําบลดงเย็นประกาศกําหนด 

   1.2 ตองจัดใหมีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเทาหนังยางหุมสนสูงถึงแขง สําหรับผูปฏิบัตงิาน 

   1.3 กรณทีี่ไมมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ตองแสดงหลักฐานวาจะนําสิ่งปฏิกูลไปกําจัด ณ แหลงกําจัด

ที่ถูกสุขลักษณะ 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผดิชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

- 
 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคํา

ขอรับใบอนุญาตประกอบ

กจิการรับทําการเก็บ และ

ขนสิ่งปฏิกูล พรอม

หลักฐานที่ทองถิ่นกําหนด 
 

15 นาที องคการบรหิาร

สวนตําบลดง

เย็น อําเภอบาน

ดุง จังหวัด

อุดรธาน ี

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบความ

ถูกตองของคําขอ และ

ความครบถวนของเอกสาร

หลักฐานทันท ี

    กรณไีมถูกตอง/

1 ช่ัวโมง องคการบรหิาร

สวนตําบลดง

เย็น อําเภอบาน

ดุง จังหวัด

อุดรธาน ี

(หากผูขอ

ใบอนุญาตไม

แกไขคําขอหรอืไม

สงเอกสาร

เพ่ิมเตมิให
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

ครบถวน เจาหนาที่แจงตอ

ผูยื่นคําขอใหแกไข/เพ่ิมเตมิ

เพื่อดําเนนิการ หากไม

สามารถดําเนนิการไดใน

ขณะนัน้ ใหจัดทําบันทึก

ความบกพรองและ

รายการเอกสารหรอื

หลักฐานยื่นเพ่ิมเตมิภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด โดยให

เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลง

นามไวในบันทึกนั้นดวย 

 
 

ครบถวน ตามที่

กําหนดในแบบ

บันทกึความ

บกพรองให

เจาหนาที่สงคนื

คําขอและเอกสาร 

พรอมแจงเปน

หนังสอืถงึเหตุ

แหงการคนืดวย 

และแจงสทิธใิน

การอุทธรณ 

(อุทธรณตาม 

พ.ร.บ. วธิปีฏิบัติ

ราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ตรวจดาน

สุขลักษณะ 

    กรณถีูกตองตาม

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณไีมถูกตองตาม

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ 

แนะนําใหปรับปรุงแกไข

ดานสุขลักษณะ 

 
 

15 ถงึ 20 

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)) 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

4) 

- 
 

การแจงคําสั่งออก

ใบอนุญาต/คําสั่งไม

อนุญาต 

    1. กรณอีนุญาต 

        มีหนังสอืแจงการ

อนุญาตแก  ผูขออนุญาต

ทราบเพื่อมารับใบอนุญาต

ภายในระยะเวลาที่ทองถิ่น

กําหนด หากพนกําหนดถอื

วาไมประสงคจะรับ

ใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุ

หรอืขอแกตัวอันสมควร 

    2. กรณไีมอนุญาต 

        แจงคําสั่งไมออก

ใบอนุญาตประกอบกิจการ

รับทําการเก็บ และขนสิ่ง

ปฏิกูลแกผูขออนุญาต

ทราบ พรอมแจงสิทธใิน

การอุทธรณ 

 
 

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

ผูขออนุญาต

ทราบทุก 7 วัน 

จนกวาจะ

พิจารณาแลว

เสร็จ พรอม

สําเนาแจงสํานัก 

ก.พ.ร. ทราบ)) 

5) 

- 
 

ชําระคาธรรมเนยีม (กรณี

มีคําสั่งอนุญาต) 

    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 – 30 วัน 
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13. งานบริการนี ้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแลว  

    ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 
 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

14.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

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 - 

 

14.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเตมิ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารย่ืน
เพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

สําเนา

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายอ่ืนที่

เกี่ยวของ 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 

เอกสารหรอื

หลักฐานแสดง

สถานที่รับกําจัด

สิ่งปฏิกูลที่ไดรับ

ใบอนุญาตและมี

การดําเนิน

กจิการที่ถูกตอง

ตามหลัก

สุขาภิบาล โดยมี

หลักฐานสัญญา

- 1 1 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการ

เอกสารย่ืน
เพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

วาจางระหวางผู

ขนกับผูกําจัดสิ่ง

ปฏิกูล 

3) 

แผนการ

ดําเนนิงานใน

การเก็บขนสิ่ง

ปฏิกูลที่แสดง

รายละเอียด

ข้ันตอนการ

ดําเนนิงาน 

ความพรอมดาน

กําลังคน 

งบประมาณ 

วัสดุอุปกรณ 

และวธิกีาร

บรหิารจัดการ 

- 1 1 ฉบับ - 

4) 

เอกสารแสดงให

เห็นวาผูขับข่ีและ

ผูปฏิบัตงิาน

ประจํา

ยานพาหนะผาน

การฝกอบรม

ดานการจัดการ     

สิ่งปฏิกูล (ตาม

หลักเกณฑที่

ทองถิ่นกําหนด) 

- 0 1 ฉบับ - 

5) 

ใบรับรองแพทย

หรอืเอกสาร

แสดงการตรวจ

- 1 0 ฉบับ - 



7/7 
 

ท่ี 
รายการ

เอกสารย่ืน
เพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

สุขภาพประจําป

ของผูปฏิบัตงิาน

ในการเก็บขนสิ่ง

ปฏิกูล 

 

15. คาธรรมเนยีม 

1) อัตราคาธรรมเนยีมใบอนุญาตรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏกูิล 

 คาธรรมเนยีม 5,000 บาท 

หมายเหตุ (ฉบับละ 5,000  บาท)   

16. 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) 

17. 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 - 
 


