ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘
********************************
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ว่าด้วยการกาจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารสวนตาบล พ .ศ.
๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารสวนตาบล
(ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนและนายอาเภอมัญจาคีรี จึงตราข้อบัญญัติไว้ ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน เรื่อง ก ารกาจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับตาบลสวนหม่อน เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกู ลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๒
บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล ” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความ รวมถึงสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นสิ่ง
โสโครกหรือกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนนตลอดที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น
“ที่หรือทางสาธารณะ ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือ สิ่งที่สร้างขึ้น
อีกอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าสอยได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข หมายความว่า” เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน เป็นอานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน แต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน อาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการ
วรรคหนึ่งแทนก็ได้ ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
-๑-

ข้อ ๖ ห้ามผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในที่หรือทางสาธารณะ เป็นต้นว่า ถนน
ตรอก ซอย แม่น้า คลอง คู สระน้า บ่อน้า เว้นแต่ ในที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
ข้อ ๗ ห้ามผู้ใด นาสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะเว้นแต่ จะได้ใส่ภาชนะหรือที่ เก็บมิดชิด ไม่ให้มีสิ่ง
ปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก
ข้อ ๘ ห้ามผู้ใด ถ่าย เท ทิ้งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย
ข้อ ๙ ห้ามผู้ใด ทาการถ่าย เท ขนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในถังรับ รถขน เรือขน สถานที่เท
เก็บ หรือพักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การบริ หารส่วนตาบลสวนหม่อน เว้นแต่เป็นการกระทาของพนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
ข้อ ๑๐ ห้ามผู้ใด ทาการขน ถ่าย เท คุ้ย เขี่ยหรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ รถขน เรือขน หรือ สถานที่พัก
มูลฝอยใด ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน เว้นแต่เป็นการกระทา ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
ข้อ ๑๑ เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ
ข้อ ๑๒ ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด ไม่รั่ว ไม่ซึม และไม่มีกลิ่นเหม็นรั่ว
ออกมาข้างนอก และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่วมีฝาปิดและสัตว์ได้ ตามแบบซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้า
พนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ
ข้อ ๑๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องรักษาบริเวณอาคาร หรือ สถานที่นั้นไม่ให้
มีการถ่าย เท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ
ข้อ ๑๔ ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ทาการและกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอัน
อาจทาให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ เช่น ควัน กลิ่น หรือ แก๊ส เป็นต้น เว้นแต่จะได้กระทาโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ
หรือกระทาตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๕ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ควรทาการเก็บขนส่งปฏิกูลและมูล
ฝอย ไปทาการกาจัดให้ต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคาร สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน หรือเมื่อได้ทาการปิดประกาศ
ไว้ในที่เปิดเผย กาหนดบริเวณที่ต้องทาการเก็บขนส่งปฏิกูลและมูลฝอยไม่น้อยกว่า สาม แห่ง เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า สิบห้าวัน นับแต่วันประกาศแล้วเจ้าของหรือผู้ครอบครอ งอาคารสถานที่ หรือบริเวณใด ๆ จะต้องให้
เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น เก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคา
ร สถานที่หรือ
บริเวณนั้นๆ ซึ่ง เป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่ โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ได้กาหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๑๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ๆ ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขนสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยตามข้อ ๑๕ ต้องกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น โดยการเผา ฝัง หรือโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ
ข้อ ๑๗ ห้ามดาเนิน การรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจหรือทาประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับค่าอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
-๒-

ข้อ ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะดาเนินการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจ
หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยกา รคิดค่าบริการ ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบ สม .๑ ต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น พร้อมกับหลักฐานต่างๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน กาหนด
ข้อ ๑๙ คุณสมบัติของผู้รับขออนุญาตดาเนินการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ตลอดจน
หลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไขในก ารขอรับและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตาบล
สวนหม่อน กาหนด
ข้อ ๒๐ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคาขอรับใบอนุญาต ให้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของคาขอ หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีกาหนดไว้แล้ว แ ละเป็น
กรณีที่เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร ให้เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ สม.๒
ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้ ภายในกาหนด สิบห้าวัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้ องถิ่นหากมิได้รับใบอนุญาต
และชาระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กาหนดและถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๒๒ ในการให้บริการตามใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตต้องทาตามสัญญาเป็นหนังสือกับผู้รับบริการทุก
ราย โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการ ระยะเวลาในการให้บริการและคว ามรับผิดชอบใน
กรณีผิดสัญญา โดยส่งสาเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในกาหนด สามสิบวันก่อนวันที่
เริ่มการให้บริการ
ทั้งนี้อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการขัน้ สูงท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๒๓ เมื่อผู้รับใบอนุญาตเลิกให้ การบริการแก่ผู้รับบริการรายใด จะต้องทาเป็นหนังสือแจ้งพนักงาน
ท้องถิ่นภายในกาหนด สามสิบวัน ก่อนวันที่เริ่มให้การบริการตามสัญญาใหม่
ข้อ ๒๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) รักษาคุณสมบัติตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อ ๑๙ ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการตามใบอนุญาต
(๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ ๒๒
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ความปลอดภัย และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามคาแนะนาหรือคาสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือคาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติและ
ประกาศขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
ข้อ ๒๕ เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบ สม .๓ ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการได้
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากมิได้ชาระค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ
ข้อ ๒๖ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
ข้อ ๒๗ เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคาขอเลิกการดา เนินการต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ตามแบบ สม.๔
ข้อ ๒๘ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบ สม.๔
-๓-

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญผู้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นคา
ขอรับแทนใบอนุญาต ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สม.๔ ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย
ถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทาลาย
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชารุดในสาระสาคัญ
ข้อ ๓๐ การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ สม.๒ โดยประทับตราสีแดงคาว่า “ใบแทน” กากับไว้
ด้วย และให้มี วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุดใน
สาระสาคัญ ของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ ๓๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓๒ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้
(๑) คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน ห รือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดย
ทาเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ใช้แบบ สม.๑
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทาเป็น
ธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ สม.๒
(๓) คาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทาเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ใช้แบบ สม.๓
(๔) คาขออนุญาตต่าง ๆ ให้ใช้แบบ ส.ม.๔
ข้อ ๓๓ กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกินสิบห้าวัน
กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั่งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุจะต้องถูก
สั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
ข้อ ๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๗ มีความผิดตามมาตรา

๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ

ข้อ ๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ
๒๒ ข้อ ๒๓ หรือข้อ ๒๔ มีความผิดตามมาตรา
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๓๖ ผู้ใ ดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ ๒๙ หรือ ข้อ ๓๑ มีความผิดตามมาตรา
มีความผิดตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
-๔-

๗๑

๓๓ วรรคหนึ่ง

ข้อ ๓๗ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อหนึ่งข้อใด มีความผิดตามมาตรา
๗๓ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕ เว้นแต่การฝ่าฝืนนั้นต้องด้วยความใน ข้อ ๓๕ และข้อ ๓๗
แห่งข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๓๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
ออกระเบียบ ประกาศหรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายธนวรรธน์ สังข์ทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน

-๕-

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘
ลาดับที่

๑

๒

ประเภท
อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ
(๑.๑) เศษของลูกบาศก์ หรือลูกบาศก์เมตรแรก และ
ลูกบาศก์เมตรต่อไป ลูกบาศก์เมตรละ
(๑.๒) เศษไม่เกินครั้งลูกบาศก์เมตรต่อไป
(เศษเกินครั้งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร)
ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจาเดือน
(๒.๑) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจาเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย
วันหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
- วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๒๐ แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๔๐ แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๖๐ แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๘๐ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
เดือนละ
(๒.๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจาเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง
เกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป
- วันหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร
เดือนละ

-๖-

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)

๕๐
๕๐

๑๐
๑๒
๑๔
๑๖
๑๘
๒๐
๒๒
๒๔
๒๖
๓๐
๓๒

ลาดับที่

๓

ประเภท
(๒.๓) ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราวครั้งหนึ่งๆ
- ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ
- เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่าลูกบาศก์เมตร
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ
ขน หรือการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจ หรือโดยรับ
ประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
(๓.๑) รับทาการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ฉบับละ
(๓.๒) รับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ฉบับละ
(๓.๓) ให้บริการตั้งห้องสุขาภิบาลชั่วคราว
ฉบับละ
(๓.๔) ให้บริการรถสุขาชั่วคราว
ฉบับละ

-๗-

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)

๑๐๐
๑๕๐

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐๐/ครั้ง
๑๐๐/ครั้ง

แบบ สม. ๑
เลขที.่ .............

เลขที่รับ............./..........

คาขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ รับทาการเก็บ ขน หรือกสรจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เขียนที.่ ...................................................
วันที่.........เดือน...................พ.ศ.............
ข้าพเจ้า..............................................................อายุ................ปี สัญชาติ.....................
อยู่บ้านเลขที่............................หมู่ท.ี่ .........ตรอก/ซอย.............................ถนน....................................
ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต..............................จังหวัด........................................
โทรศัพท์...........................................
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือ การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ประเภท.......................................................................................ต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
โดยใช้ชื่อกิจการว่า.....................................................................................จานวนคนงาน...............คน ตั้งอยู่ ณ
เลขที.่ .................หมู่ที่.......................ตาบล.............................อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์............................................
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต
๓. สาเนาบัตรทะเบียน นิติบุคคล (ถ้ามี)
๔. บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ
๕. ตัวอย่างหนังสือสัญญาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
๖. ใบยินยอมให้ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..............................................ผู้ขอรับใบอนุญาต
(......................................................)

-๘-

แบบ สม. ๒
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เล่มที.่ ...............เลขที.่ ..............ปี..............
อนุญาตให้...................................................................อายุ.........ปี สัญชาติ...................
อยู่บ้าน/สานักงานเลขที่................หมู่ท.ี่ ..........ตรอก/ซอย........................ถนน.............................
ตาบล/แขวง.......................อาเภอ/เขต...........................จังหวัด......................โทรศัพท์.............................
ข้อ ๑. ประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ประเภท............................................................................ค่าธรรมเนียม..............................บาท
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่....................เลขที.่ ...............ลงวันที่..........เดือน......................พ.ศ...................
โดยใช้ชื่อกิจการว่า......................................................................จานวนคนงาน......................คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่...........หมู่ท.ี่ ...............ตาบล..............................อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์...................................โทรสาร....................................
ข้อที่ ๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) .........................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่...............เดือน.................................พ.ศ......................
ออกให้ ณ วันที่.............เดือน.......................พ.ศ...................
ลงชื่อ........................................ ลงชื่อ.............................................
(...................................................) (.....................................................)
ผู้รับเงิน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน

-๙-

แบบ สม. ๓
เลขที่รับ............/............ เลขที.่ ...............
คาขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เขียนที.่ ...............................
วันที่...........เดือน..................พ.ศ.............
ข้าพเจ้า.............................................................อายุ................ปี สัญชาติ......................
อยู่บ้านเลขที่............................หมู่ท.ี่ .........ตรอก/ซอย.............................ถนน....................................
ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต..............................จังหวัด........................................
โทรศัพท์...........................................
ขอยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือก ารจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย ประเภท..............................................................................ต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
โดยใช้ชื่อกิจการว่า.....................................................................................จานวนคนงาน...............คน ตั้งอยู่ ณ
เลขที.่ .................หมู่ที่.......................ตาบล.............................อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์............................................
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ
๑. ใบอนุญาตเดิม
๒. .......................................................................................................
๓. .......................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในใบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)............................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(............................................................)

- ๑๐ -

แบบสม. ๔
เลขที.่ ....................

เลขที่รับ............/............

คาขออนุญาตการต่างๆ
เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือ การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เขียนที.่ ...............................
วันที่...........เดือน......................พ.ศ..........
ข้าพเจ้า................................................................อายุ..............ปี สัญชาติ.....................
อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ท.ี่ ..........ตรอก/ซอย.................................ถนน................................
ตาบล/แขวง..............................อาเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................
โทรศัพท์........................................................
โดยใช้ชื่อกิจการว่า......................................................................จานวนคนงาน.......................คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่.............หมู่ท.ี่ ............ตาบล...............................อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์.......................โทรสาร.......................
ขอยื่นคาขอต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์
.................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....
ขอรับรองว่าข้อความในใบคาขอนี้เป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)................................................ผู้ขออนุญาต

- ๑๑ -

