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คู่มือส าหรับประชาชน: ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะเร่ืองการก าจัดส่ิงปฏิกูลพ.ศ. 2558 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะ อ าเภอสไุหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: ข้อบญัญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลมโูนะเร่ืองการก าจดัสิ่งปฏิกลู พ.ศ. 2558 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะ อ าเภอสไุหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 

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

1) ข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูล พ.ศ. 2558 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมไ่ด้ก าหนด  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0 นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 4  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 5  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ข้อบญัญัติองค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะเร่ืองการก าจดัสิ่งปฏิกลูพ.ศ. 2558  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ ส่วนสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ โทรศพัท์ 073-621020-2 /
ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หลกัเกณฑ์วิธีการ 
 1.ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บขนหรือก าจดัสิ่งปฏิกลูโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคดิคา่บริการในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะจะต้องย่ืนค าขอรับใบอนญุาตตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้าย
ข้อบญัญัติ 
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 2.ผู้ได้รับอนญุาตต้องมารับใบอนญุาตภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินหากไมม่ารับ
ภายในก าหนดเวลาดงักลา่วโดยไมมี่เหตอุนัสมควรให้ถือวา่สละสิทธ์ิ 
 3.บรรดาใบอนญุาตท่ีออกให้ตามข้อบญัญัตนีิใ้ห้มีอายหุนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมโูนะเทา่นัน้การขอตอ่อายใุบอนญุาตจะต้องย่ืนค าขอก่อนใบอนญุาตสิน้อายเุม่ือได้ย่ืนค า
ขอพร้อมกบัเสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกว่าเจ้าพนกังานท้องถ่ินจะสัง่ไมต่อ่อายใุบอนญุาตการ
ขอตอ่อายใุบอนญุาตและการอนญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ 
 4.ผู้ได้รับใบอนญุาตต้องเสียคา่ธรรมเนียมการออกใบอนญุาตตามอตัราท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบญัญตัิในวนัท่ีมารับ
ใบอนญุาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนญุาตครัง้แรกหรือก่อนใบอนญุาตสิน้อายสุ าหรับกรณีท่ีเป็นการขอตอ่อายุ
ใบอนญุาตตลอดเวลาท่ียงัด าเนินกิจการนัน้ถ้ามิได้เสียคา่ธรรมเนียมภายในก าหนดให้ช าระคา่ปรับเพิ่มขึน้อีกร้อยละย่ีสิบ
ของจ านวนคา่ธรรมเนียมท่ีค้างช าระเว้นแตผู่้ ได้รับใบอนญุาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนัน้ก่อนถึงก าหนดการเสีย
คา่ธรรมเนียมครัง้ตอ่ไปในกรณีท่ีผู้ มีหน้าท่ีต้องเสียคา่ธรรมเนียมค้างช าระคา่ธรรมเนียมตดิตอ่กนัเกินกวา่สองครัง้ให้เจ้า
พนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุการด าเนินกิจการไว้จนกวา่จะได้เสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบจ านวน 
 5.เม่ือผู้ รับใบอนญุาตไมป่ระสงค์จะประกอบกิจการตอ่ไปหรือหากประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนญุาตให้ย่ืนค าขอเลิก
การด าเนินกิจการตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินตามแบบท่ีก าหนดท้ายข้อบญัญตัิ 
 6.ในกรณีท่ีใบอนญุาตสญูหายถกูท าลายหรือช าระในสาระท่ีส าคญัให้ผู้ ได้รับใบอนญุาตย่ืนค าขอรับใบแทนใบอนญุาต
ภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับทราบถึงการสญูหายถกูท าลายหรือช ารุดในสาระท่ีส าคญัแล้วแตก่รณีการขอรับใบแทน
ใบอนญุาตและการออกใบแทนใบอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไข 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนค าขอพร้อมเอกสาร
หลกัฐานและเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบค าร้องขอและ
เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 

5 นาที องค์การบริหารสว่น
ต าบลมโูนะ 
อ าเภอสไุหงโก-ลก
จงัหวดันราธิวาส 

- 

2) การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบย่ืนค าขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอรับบริการ 
 

10 นาที องค์การบริหารสว่น
ต าบลมโูนะ 
อ าเภอสไุหงโก-ลก
จงัหวดันราธิวาส 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

ช าระคา่ธรรมเนียมค าขอรับ
บริการ 
 

5 นาที องค์การบริหารสว่น
ต าบลมโูนะ 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อ าเภอสไุหงโก-ลก
จงัหวดันราธิวาส 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 20 นาที 
14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 1 1 ฉบบั (หรือบตัร
ข้าราชการ/
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ) 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน - 1 1 ฉบบั - 

3) หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (หรือส าเนา
ทะเบียนพาณิชย์ 
(กรณีประสงค์จะ
ด าเนินกิจการรับ
ท าการเก็บขนหรือ
ก าจดัสิ่งปฏิกลู
โดยท าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิด
คา่บริการในเขต
องค์การบริหาร
สว่นต าบลมโูนะ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) ส าเนาใบอนญุาต
ตามกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 

- 1 1 ฉบบั (กรณีประสงค์จะ
ด าเนินกิจการรับ
ท าการเก็บขนหรือ
ก าจดัสิ่งปฏิกลู
โดยท าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิด
คา่บริการในเขต
องค์การบริหาร
สว่นต าบลมโูนะ) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูลครัง้หน่ึงๆเศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและ

ลูกบาศก์เมตรต่อๆไปลูกบาศก์เมตรละ 
ค่าธรรมเนียม  250 บาท 
หมายเหตุ - 

2) ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูลครัง้หน่ึงๆ เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศก์เมตร (เศษเกินคร่ึงลูกบาศก์
เมตรให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร) 
ค่าธรรมเนียม 150 บาท 
หมายเหตุ  - 

3) อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตใบอนุญาตด าเนินกิจการในการรับท าการเก็บขนส่ิงปฏิกูล
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ (ค่าธรรมเนียม/ปี)   ฉบับละ 
ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท 
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หมายเหตุ - 
4) อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตใบอนุญาตด าเนินกิจการในการรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลโดย

ท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ(ค่าธรรมเนียม/ปี)     ฉบับละ 
ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน สายตรงองค์การบริหารส่วนต าบลมโูนะ โทรศพัท์ 073-621020-2 

หมายเหตุ - 
2) ช่องทางการร้องเรียน ตู้ รับเร่ืองราวร้องทกุข์หน้าองค์การบริหารส่วนต าบลมโูนะ 

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

หมายเหตุ - 
4) ช่องทางการร้องเรียน http://www.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  
1) แบบค าขอรับใบอนญุาต (สม.1-4) 

 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 06/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

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

อ าเภอสไุหงโก-ลกจงัหวดั
นราธิวาสสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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