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คู่มือสําหรับประชาชน: การกาํจัดสิงปฏิกูลมูลฝอยพ.ศ.2556 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลรูสะมิแลอําเภอเมืองปัตตานีจงัหวดัปัตตานี 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน:การกําจดัสิงปฏิกลูมลูฝอยพ.ศ.2556 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลรูสะมิแลอําเภอเมืองปัตตานีจงัหวดัปัตตานี 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) เทศบญัญติัเทศบาลตําบลรูสะมิแลเรืองการกําจดัสิงปฏิกูลมูลฝอยพ.ศ.2556 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา เทศบญัญัตเิทศบาลตําบลรูสะมิแลเรืองการกําจดัสิงปฏิกลูมลู

ฝอยพ.ศ..2556  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 5วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0  

10. ชืออ้างองิของคู่มือประชาชน การกําจดัสิงปฏิกลูมลูฝอยพ.ศ.2556  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที ให้บริการกองสาธารณสขุและสิงแวดลอ้มเทศบาลตําบลรูสะมิแลอําเภอเมืองจงัหวดัปัตตานี/ติดต่อ

ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผู้ใดประสงคจ์ะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนหรืกําจดัสิงปฏิกลูหรือมลูฝอยโดยทําเป็นธรุกิจหรือโดยได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดบริการในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแลจะต้องยืนคําขอรับใบอนญุาตตามแบบทีกําหนดไว้
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เทศบญัญตัิพร้อมกบัเอกสารและหลกัฐาน 

 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผดิชอบ 

ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขออนญุาตยืนคําขอ

อนญุาตกําจดัสิงปฏิกลูมลู

ฝอยพร้อมเอกสาร 
 

5 นาที เทศบาลตําบลรู

สะมิแลอําเภอ

เมืองปัตตานี

จงัหวดัปัตตานี 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าทีตรวจสอบ

เอกสาร/ยานพาหนะทีใช้

ประกอบการ 
 

1 วนั เทศบาลตําบลรู

สะมิแลอําเภอ

เมืองปัตตานี

จงัหวดัปัตตานี 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าทีพิจารณาออก

ใบอนญุาต 
 

10 นาที เทศบาลตําบลรู

สะมิแลอําเภอ

เมืองปัตตานี

จงัหวดัปัตตานี 

- 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ
 

ผู้ขออนญุาตชําระ

คา่ธรรมเนียมพร้อมรับ

ใบอนญุาต 
 

5 นาที เทศบาลตําบลรู

สะมิแลอําเภอ

เมืองปัตตานี

จงัหวดัปัตตานี 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 0 - 

 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 1 2 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

- 1 2 ฉบบั - 

3) 

สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคล (ในกรณีที

ผู้ขออนญุาตเป็น

นิตบคุคล) 

- 1 1 ฉบบั - 

4) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (ในกรณี

ทีเจ้าของกิจการ

ไมม่ายืนคคํา

ขอรับใบอนญุาต

ด้วยตนเอง) 

- 1 1 ฉบบั - 

5) ใบรับรองแพทย์ - 1 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพมิเติม 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิงปฏกูิลครังหนึงๆเศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและ

ลูกบาศก์เมตรต่อไป 

ค่าธรรมเนียม150 บาท 

หมายเหตุ (อตัราค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย (คิดเป็นลูกบาศก์เมตร)) 
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2) ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิงปฏกูิลครังหนึงๆเเศษไม่เกินครึงลูกบาศก์เมตร 

ค่าธรรมเนียม100 บาท 

หมายเหตุ (อตัราค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย (คิดเป็นลูกบาศก์เมตร)) 

 

3) ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิงปฏกูิลครังหนึงๆเศษเกนิครึงลูกบาศก์เมตร 

ค่าธรรมเนียม150 บาท 

หมายเหตุ (อตัราค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย (คิดเป็นลูกบาศก์เมตร)) 

 

4) มูลฝอยทีมีปริมาณวันหนึงไม่เกิน 20 ลิตร  

ค่าธรรมเนียม10 บาท 

หมายเหตุ (ค่าเก็บและขนมูลฝอยทวัไปประจํารายเดือน (คิดเป็นเดือน)) 

 

5) มูลฝอยทีมีปริมาณวันหนึงเกิน 20 ลิตรแต่ไม่เกิน 500 ลิตรค่าเกบ็และขนทุกๆ 20 ลิตรหรือเศษของแต่

ละ 20 ลิตร  

ค่าธรรมเนียม40 บาท 

หมายเหตุ (ค่าเก็บและขนมูลฝอยทวัไปประจํารายเดือน (คิดเป็นเดือน)) 

 

6) มูลฝอยทีมีปริมาณวันหนึงเกิน 500 ลิตรแต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 

ค่าธรรมเนียม1,250 บาท 

หมายเหตุ (ค่าเก็บและขนมูลฝอยทวัไปประจํารายเดือน (คิดเป็นเดือน)) 

 

7) มูลฝอยทีมีปริมาณวันหนึงเกิน 1 ลูกบาศก์เมตรค่าเกบ็และขนทุกๆลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์

เมตร 

ค่าธรรมเนียม1,500 บาท 

หมายเหตุ (ค่าเก็บและขนมูลฝอยทวัไปประจํารายเดือน (คิดเป็นเดือน)) 

 

8) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทัวไปครังหนึงๆไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 

ค่าธรรมเนียม100 บาท 

หมายเหตุ (ค่าเก็บและขนมลูฝอยทวัไปเป็นครังคราว (คิดเป็นครัง)) 

 

9) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทัวไปครังหนึงๆเกิน 1 ลูกบาศก์เมตรค่าเก็บและขนทุกๆลูกบาศก์เมตรหรือเศษ

ของลูกบาศก์เมตร 
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ค่าธรรมเนียม150 บาท 

หมายเหตุ (ค่าเก็บและขนมูลฝอยทวัไปเป็นครังคราว (คิดเป็นลูกบาศก์เมตร)) 

 

10) ใบอนุญาตดําเนินการกิจการรับทาํการเกบ็ขนและกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทาํเป็นธุรกิจหรือ

ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบริการรับทาํการเกบ็และขนสิงปฏกูิลหรือมูลฝอยทัวไป 

ค่าธรรมเนียม3,000 บาท 

หมายเหตุ (อตัราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนญุาต (ฉบบัละ)) 

 

11) ใบอนุญาตดําเนินการกิจการรับทาํการเกบ็ขนและกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทาํเป็นธุรกิจหรือ

ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบริการรับทาํการกําจัดสิงปฏกูิลหรือมูลฝอยทัวไป 

ค่าธรรมเนียม3,000 บาท 

หมายเหตุ (อตัราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนญุาต (ฉบบัละ)) 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนสํานกังานเทศบาลตําบลรูสะมิแลทีอยู่ 188/141 หมูที่ 6 ตําบลรูสะมิแลอําเภอเมือง

จงัหวดัปัตตานี 94000 โทร 073-460190-1 โทรสาร 073-460173 เวบ็ไซด์ www.rusamilae.go.th 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

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

เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทีพมิพ์ 13/09/2558 

สถานะ รออนมุตัิขนัที 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลรูสะมิแลอําเภอเมือง
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ปัตตานีจงัหวดัปัตตานีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


