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คู่มือส าหรับประชาชน: การตดิตัง้บ่อดักไขมันบ าบัดน า้เสียในอาคารพ.ศ. 2549 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะอ าเภอสไุหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การติดตัง้บอ่ดกัไขมนับ าบดัน า้เสียในอาคารพ.ศ. 2549 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะอ าเภอสไุหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะเร่ืองการติดตัง้บ่อดกัไขมนับ าบดัน ้าเสียในอาคารพ.ศ.2549 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมไ่ด้ก าหนด  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30 นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การติดตัง้บอ่ดกัไขมนับ าบดัน า้เสียในอาคาร พ.ศ. 2549 องค์การบริหารสว่นต าบล  
มโูนะ  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ โทรศพัท์ 073-621020-2 /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หลกัเกณฑ์ 
           ข้อ 1 ข้อบญัญัตนีิใ้ช้บงัคบัแก่อาคารท่ีมีการระบายน า้ทิง้ลงหรือไหลไปสู่แหลง่ระบายน า้และยงัไมมี่กฏหมาย
ใดก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการก าจดัน า้มนัและไขมนัส าหรับอาคารประเภทนัน้ 
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    ข้อ 2 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 1 ตดิตัง้บอ่ดกัไขมนัตามมาตรฐานท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินประกาศ
ก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารท่ีมีการปลกูสร้างใหมด่ าเนินการตดิตัง้บอ่ดกัไขมนัส าหรับอาคารนัน้ให้
แล้วเสร็จก่อนเข้าอยูอ่าศยัหรือใช้สอยและหากอาคารใดอยูร่ะหวา่งการปลกูสร้างใหมใ่นวนัท่ีข้อบญัญัตนีิมี้ผลใช้
บงัคบั ( 5 ก.ค.49) ก็ให้การด าเนินการติดตัง้บอ่ดกัไขมนัเชน่เดียวกนั 
    ข้อ 3 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ 2 ท าการดแูลรักษาเก็บขนน า้มนัหรือไขมนัในบอ่ไขมนัไปก าจดัและ
ซอ่มแซมบ ารุงรักษาบอ่ดกัไขมนัให้อยูใ่นสภาพท่ีใช้กหารได้ตามปกติ 
 
   ข้อ 4 ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบตัติามความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
อาคารและพืน้ท่ีบางแหง่อาทิเชน่พืน้ท่ีบนภเูขาพืน้ท่ีเกษตรกรรมพืน้ท่ีในชนบทเป็นต้น 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ท่ีประสงค์จะขอรับ
อนญุาตย่ืนค าขอพร้อม
เอกสารหลกัฐานและ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค าร้อง
และเอกสารหลกัฐาน
ประกอบ 
 

30 นาที องค์การบริหารสว่น
ต าบลมโูนะอ าเภอ   
สไุหงโก-ลก  จงัหวดั
นราธิวาส 

- 

2) การพิจารณา 
 

ออกหมายนดัตรวจสอบ
พิจารณาเร่ืองราวการขอ
อนญุาตและแบบแปลน
แผนผงั 
 

15 นาที องค์การบริหารสว่น
ต าบลมโูนะอ าเภอสุ
ไหงโก-ลกจงัหวดั
นราธิวาส 

- 

3) การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพอาคารและ
บริเวณท่ีตัง้อาคารท่ีขอ
อนญุาตด าเนินการติดตัง้
บอ่ดกัไขมนัตามมาตรฐาน
ท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ก าหนด 
 

3 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลมโูนะอ าเภอสุ
ไหงโก-ลกจงัหวดั
นราธิวาส 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) การพิจารณา 
 

จดัท าค าขอรับใบอนญุาต
พร้อมเอกสารหลกัฐาน
ประกอบความเห็นเพ่ือ
เสนอเจ้าพนกังานท้องถ่ิน
หรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ี
ได้รับอนญุาต 
 

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลมโูนะอ าเภอสุ
ไหงโก-ลก จงัหวดั
นราธิวาส 

- 

5) การพิจารณา 
 

การพิจารณาอนมุตัิ 
 

7 วนั องค์การบริหารสว่น
ต าบลมโูนะอ าเภอ  
สไุหงโก-ลก จงัหวดั
นราธิวาส 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 12 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 1 1 ฉบบั - 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน - 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แบบบอ่ดกัไขมนัตาม
แบบของอบต.มโูนะ 

- 1 1 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) หนงัสือขออนญุาต
ก่อสร้างดดัแปลงหรือ
รือ้ถอนอาคาร 
(แบบข.1) 

- 1 1 ฉบบั - 

3) แผนผงับริเวณแผนท่ี
โดยสงัเขปสถานท่ีขอ
อนญุาต 

- 1 1 ฉบบั - 

4) ส าเนาโฉนดท่ีดนิ / 
น.ส.3 /ส.ค.1 

- 1 1 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน สายตรงองค์การบริหารส่วนต าบลมโูนะโทรศพัท์ 073-621020-2 

หมายเหตุ - 
2) ช่องทางการร้องเรียน ตู้ รับเร่ืองราวร้องทกุข์หน้าองค์การบริหารส่วนต าบลมโูนะ 

หมายเหตุ - 
3) ช่องทางการร้องเรียน ไปรษณีย์/ท่ีอยู่อบต.มโูนะ 49/1 ม.1 ต.มโูนะอ.สไุหงโก-ลกจ.นราธิวาส 96120 

หมายเหตุ - 
4) ช่องทางการร้องเรียน http://muno.go.th 

หมายเหตุ - 
5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

     ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 
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19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 29/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย องค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะ

อ าเภอสไุหงโก-ลกจงัหวดั
นราธิวาสสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 




