
คูมือสําหรับประชาชน : การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
หนวยงานท่ีใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  อําเภอนาแก  จงัหวัดนครพนม  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่นไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ไมมีขอมูลหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาํขอ  

 

ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานที่ใหบริการ 
องคการบรหิารสวนตําบลสชีมพู อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสชีมพ ู
118  หมูที่ 1 ตําบลสชีมพู อําเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม  48130 
โทรศัพท/โทรสาร 0 4253 0879    
Website : http://www.sichomphoo.com 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถงึ 
วันศกุร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกาํหนด)  ต้ังแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วันทําการ 

 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูขอรบัใบอนุญาตย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรบั
ทําการกําจัดสิง่ปฏิลพรอมหลักฐานที่ทองถิ่นกาํหนด 
(หมายเหตุ: -)  

15 นาท ี องคการบรหิารสวน
ตําบลสีชมพู อําเภอนา
แก จงัหวัดนครพนม 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความถกูตองของคาํขอและความครบถวน
ของเอกสารหลักฐานทันท ี
กรณีไมถกูตอง/ครบถวน  เจาหนาท่ีแจงตอผูย่ืนคาํขอให
แกไข/เพ่ิมเติมเพื่อดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการได
ในขณะน้ันใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร
หรือหลกัฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยให
เจาหนาท่ีและผูยื่นคาํขอลงนามไวในบันทึกน้ันดวย 

1 ชั่วโมง องคการบรหิารสวน
ตําบลสีชมพู อําเภอนา
แก จงัหวัดนครพนม 

 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
 
(หมายเหตุ: -)  

3) การพิจารณา 
เจาหนาท่ีตรวจสถานที่ดานสุขลักษณะ 
กรณีถกูตองตามหลักเกณฑดานสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไมถกูตองตามหลักเกณฑดานสขุลักษณะแนะนําให
ปรับปรงุแกไขดานสขุลกัษณะ 
 
(หมายเหตุ: -)  

15 วันทําการ องคการบรหิารสวน
ตําบลสีชมพู อําเภอนา
แก จงัหวัดนครพนม 

 

4) การพิจารณา 
การแจงคาํสั่งออกใบอนุญาต/คาํสัง่ไมอนุญาต 
1. กรณีอนุญาตมีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขออนุญาต
ทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีทองถิ่นกาํหนด
หากพนกําหนดถอืวาไมประสงคจะรับใบอนุญาตเวนแตจะมี
เหตุหรือขอแกตัวอันสมควร 
    2. กรณีไมอนญุาตแจงคาํสั่งไมออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการรบัทาํการกําจัดสิ่งปฏกิูลแกผูขออนุญาตทราบพรอม
แจงสทิธิในการอทุธรณ 
(หมายเหตุ: -)  

15 วันทําการ องคการบรหิารสวน
ตําบลสีชมพู อําเภอนา
แก จงัหวัดนครพนม 

 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
ชาํระคาธรรมเนียม (กรณีมีคาํสัง่อนุญาต) 
แจงใหผูขออนุญาตมาชาํระคาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีทองถิ่นกาํหนด 
 
(หมายเหตุ: -)  

1 วันทําการ องคการบรหิารสวน
ตําบลสีชมพู อําเภอนา
แก จงัหวัดนครพนม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจาํตัวประชาชน 
ฉบับจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
ฉบับจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนยีม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) 1.อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

คาเก็บและขนอุจจาระ หรือ ส่ิงปฏิกูล คร้ังหน่ึง 
(1.1) เศษของลูกบาศก หรือ ลูกบากศกเมตรแรก และลูกบาศก
เมตร ตอไป ลูกบาศกเมตรละ 
(หมายเหตุ: -)  
 

 คาธรรมเนียม 30 บาท 
  
 

2) 1. อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
คาเก็บและขนอุจจาระ หรือ ส่ิงปฏิกูล คร้ังหน่ึง 
(1.2)   เศษไมเกินคร่ึงลูกบาศกเมตรตอไป 
( เศษเกินคร่ึงลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับ 1 ลูกบาศกเมตร ) 
(หมายเหตุ: -)  
 

 คาธรรมเนียม 30 บาท 
  
 

3) 2. 
(2.1) คาเก็บและขนมลูฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวัน
หน่ึง ไมเกิน 500 ลิตร 
-  วันหน่ึงไมเกิน 20 ลิตร                                                     
เดือนละ  
(หมายเหตุ: -)  

 คาธรรมเนียม 30 บาท 
  
 



ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนยีม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
4) 2. 

(2.1) คาเก็บและขนมลูฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวัน
หน่ึง ไมเกิน 500 ลิตร 
-  วันหน่ึงเกิน 20 ลิตร      แตไมเกิน  40  ลิตร                       
เดือนละ  
(หมายเหตุ: -)  
 

 คาธรรมเนียม 30 บาท 
  
 

5) 2. 
(2.1) คาเก็บและขนมลูฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวัน
หน่ึง ไมเกิน 500 ลิตร 
-  วันหน่ึงเกิน 40 ลิตร      แตไมเกิน  60  ลิตร                       
เดือนละ  
(หมายเหตุ: -)  
 

 คาธรรมเนียม 90 บาท 
  
 

6) 2. 
(2.1) คาเก็บและขนมลูฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวัน
หน่ึง ไมเกิน 500 ลิตร 
-  วันหน่ึงเกิน 60 ลิตร      แตไมเกิน  80  ลิตร                       
เดือนละ  
(หมายเหตุ: -)  
 

 คาธรรมเนียม 120 บาท 
  
 

7) 2. 
(2.1) คาเก็บและขนมลูฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวัน
หน่ึง ไมเกิน 500 ลิตร 
-  วันหน่ึงเกิน 80 ลิตร      แตไมเกิน  100  ลิตร                       
เดือนละ 
(หมายเหตุ: -)  
 

 คาธรรมเนียม 150 บาท 
  
 

8) 2. 
(2.1) คาเก็บและขนมลูฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวัน
หน่ึง ไมเกิน 500 ลิตร 
-  วันหน่ึงเกิน 100 ลิตร      แตไมเกิน  200  ลิตร                       
เดือนละ  
(หมายเหตุ: -)  

 คาธรรมเนียม 200 บาท 
  
 



ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนยีม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
9) 2. 

(2.1) คาเก็บและขนมลูฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวัน
หน่ึง ไมเกิน 500 ลิตร 
-  วันหน่ึงเกิน 200 ลิตร      แตไมเกิน  300  ลิตร                       
เดือนละ  
(หมายเหตุ: -)  
 

 คาธรรมเนียม 300 บาท 
  
 

10) 2. 
(2.1) คาเก็บและขนมลูฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวัน
หน่ึง ไมเกิน 500 ลิตร 
-  วันหน่ึงเกิน 300 ลิตร      แตไมเกิน  400  ลิตร                       
เดือนละ  
(หมายเหตุ: -)  
 

 คาธรรมเนียม 400 บาท 
  
 

11) 2. 
(2.1) คาเก็บและขนมลูฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวัน
หน่ึง ไมเกิน 500 ลิตร 
-  วันหน่ึงเกิน 400 ลิตร      แตไมเกิน  500  ลิตร                       
เดือนละ  
(หมายเหตุ: -)  
 

 คาธรรมเนียม 500 บาท 
  
 

12) 2.    (2.2 ) คาเก็บและขนมลูฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย
วันหน่ึงเกิน 500 ลิตร ขึ้นไป 
-  วันหน่ึงไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร                                          
เดือนละ 
(หมายเหตุ: -)  
 

 คาธรรมเนียม 1,500 บาท 
  
 

13) 2.   (2.2 ) คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอย
วันหน่ึงเกิน 500 ลิตร ขึ้นไป 
-  วันหน่ึง เกิน 1 ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร
หรือเศษลูกบาศกเมตร 
(หมายเหตุ: -)  
 
 

 คาธรรมเนียม 1,500 บาท 
  
 



ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนยีม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
14) 2. (2.3 ) คาเก็บและขนมลูฝอยเปนครัง้คราวคร้ังหน่ึงๆ 

-  ไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร                               คร้ังละ 
 
(หมายเหตุ: -)  
 

 คาธรรมเนียม 100 บาท 
  
 

15) 2.  (2.3 ) คาเก็บและขนมูลฝอยเปนคร้ังคราวครั้งหน่ึงๆ 
-  เกิน 1 ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเมตรหรือเศษ
ของลูกบาศกเมตร            ลูกบาศกเมตรละ 
(หมายเหตุ: -)  
 

 คาธรรมเนียม 100 บาท 
  
 

16) 3. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา
การเก็บ ขน หรอื กําจัดสิง่ปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ หรือ
โดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
(3.1) รับทําการเก็บ ขนสงสิง่ปฏิกูลหรอืมูลฝอย                                   
ฉบับละ 
(หมายเหตุ: -)  
 

 คาธรรมเนียม 5,000 บาท 
  
 

17) 3.  อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา
การเก็บ ขน หรอื กําจัดสิง่ปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ หรือ
โดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
(3.2) รับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย                                         
ฉบับละ 
(หมายเหตุ: -)  
 

 คาธรรมเนียม 5,000 บาท 
  
 

18) 3. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา
การเก็บ ขน หรอื กําจัดสิง่ปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ หรือ
โดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
(3.3) ใหบริการต้ังหองสุขาภิบาลชัว่คราว   ฉบบัละ 
(หมายเหตุ: -)  

 คาธรรมเนียม 1,000 บาท 
  
 

19) 3. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา
การเก็บ ขน หรอื กําจัดสิง่ปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ หรือ
โดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ (3.4) ใหบริการรถ
สุขาชั่วคราว  ฉบับละ 
(หมายเหตุ: -)  

 คาธรรมเนียม 1,000 บาท 
  
 



ชองทางการรองเรียน แนะนาํบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) องคการบรหิารสวนตาํบลสชีมพู อาํเภอนาแก จังหวัดนครพนม   ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู 

118  หมูท่ี 1 ตําบลสชีมพู อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม  48130 โทรศัพท/โทรสาร 0 4253 0879 
Website : http://www.sichomphoo.com 
(หมายเหตุ: -)  

2) จังหวัดอ่ืนๆ รองเรียนตอผูวาราชการจงัหวัด (ผานศูนยดํารงธรรมประจาํจงัหวัด) 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนยบริการประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /           
ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตวัอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) แบบ สม.1 

(หมายเหตุ: -)  
2) แบบ สม.2 

(หมายเหตุ: -)  
3) แบบ สม.3 

(หมายเหตุ: -)  
4) แบบ สม.4 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือกระบวนงาน: การกําจัดสิง่ปฏิกูลและมูลฝอย  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู อาํเภอนาแก จังหวัดนครพนม กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น องคการบรหิารสวนตําบลสชีมพู อาํเภอนาแก จงัหวัดนครพนม 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีใหอาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

  
1) ขอบญัญัติองคการบรหิารสวนตาํบลสชีมพู  เรื่อง  การกาํจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พ้ืนที่ใหบริการ: ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: ขอบญัญติัองคการบรหิารสวนตาํบลสชีมพู เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและ

มูลฝอย พ.ศ. 2557 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคาํขอทีม่ากทีสุ่ด 0 

 จํานวนคาํขอที่นอยท่ีสุด 0 

 

ช่ืออางองิของคูมือประชาชน: [สาํเนาคูมือประชาชน] การกําจัดสิง่ปฏิกูลและมูลฝอย 04/09/2558 11:44 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน  

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสาํหรับเจาหนาที ่


