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

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

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
(......................................................)

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

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 ประกอ บกิจการรับทาการเก็บ 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
(............................................................)

เลขที่รับ............/............

แบบสม. ๔
เลขที.่ ....................

คาขออนุญาตการต่างๆ
เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
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

