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 ดว้ยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 
และมาตรา 65 ไดก้ าหนดให้ทอ้งถ่ินมีอ านาจก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการเก็บ ขน และก าจดั
ส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย  ประกอบกบั มาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบบัท่ี 13) พ.ศ. 2552 ใหเ้ทศบาลมีอ านาจตราเทศบญัญติัโดยไม่ขดัหรือแยง้ต่อบทกฎหมาย จึงจ าเป็นตอ้ง
ตราเทศบญัญติัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทศบัญญตัิต าบลหาดกรวด 

เร่ือง  การก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2553 
******************* 

โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบญัญติัวา่ดว้ยการก าจดัส่ิงปฏิกลูและมลูฝอย ในเขตเทศบาล 
ต าบลหาดกรวด 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 13) พ.ศ. 2552 ประกอบกบัมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่ง
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2532 เทศบาลต าบลหาดกรวด โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลต าบลหาดกรวด และผูว้า่ราชการจงัหวดัอุตรดิตถ ์จึงตราเทศบญัญติัไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1  เทศบญัญติัน้ีเรียกวา่ “เทศบญัญติัต าบลหาดกรวด เร่ืองการก าจดัส่ิงปฏิกลูและมูล
ฝอย พ.ศ. 2553” 
  ขอ้ 2  เทศบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีไดป้ระกาศไวโ้ดยเปิดเผย ณ ส านกังานเทศบาล
ต าบลหาดกรวด แลว้เจด็วนั 

  ขอ้ 3 ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหาดกรวด เร่ืองการก าจดัส่ิงปฏิกลูและ
มูลฝอย พ.ศ. 2544 
  ขอ้ 4 เทศบญัญติัน้ี 

  “ส่ิงปฏิกลู” หมายความวา่ อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิงอ่ืนใด ซ่ึงเป็น
ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหมน็ 

  “มูลฝอย”  หมายความวา่ เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ี
ใส่อาหาร เถา้มูลสัตวห์รือซากสัตว ์รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลอดท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน 

  “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา่ สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์หรือใชส้ัญจรได ้

  “อาคาร”  หมายความวา่ ตึก บา้น เรือน โรง ร้าน แพ คลงัสินคา้ ส านกังาน หรือส่ิงท่ีสร้าง
ข้ึนอยา่งอ่ืน ซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได ้

  “เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ นายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวด 

  “เจา้พนกังานสาธารณสุข” หมายความวา่ เจา้พนกังานซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ขอ้ 5 การก าจดัส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย ในเขตเทศบาลต าบลหาดกรวด เป็นอ านาจหนา้ท่ีของ
เทศบาลต าบลหาดกรวดแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น 

  ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควรเทศบาลต าบลหาดกรวด อาจมอบใหบุ้คคลใดด าเนินการตาม
วรรคหน่ึงแทนก็ได ้ภายใตก้ารควบคุมดูแลของเทศบาลต าบลหาดกรวด 

  ขอ้ 6 หา้มมิใหผู้ใ้ด ถ่าย เท ทิ้ง หรือท าใหส่ิ้งปฏิกลูและมูลฝอย ในท่ีหรือทางสาธารณะเป็น
ตน้วา่ถนน ตรอก ซอย แม่น ้า คลอง คู สระน ้า บ่อน ้า เวน้แต่ในท่ีซ่ึงเทศบาลต าบลหาดกรวดจดัตั้งไวใ้ห้
โดยเฉพาะ 
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  ขอ้ 7 หา้มมิใหผู้ใ้ด น าส่ิงปฏิกลูไปทิ้งในท่ีหรือทางสาธารณะ เวน้แต่จะไดใ้ส่ภาชนะหรือท่ี
เก็บมิดชิดไม่ใหมี้ส่ิงปฏิกลูหรือกล่ินเหมน็ร่ัวออกมาขา้งนอก 
  ขอ้ 8 หา้มมิใหผู้ใ้ด ถ่าย เท ทิ้งส่ิงปฏิกลูลงในท่ีรองรับมูลฝอย 
  ขอ้ 9 หา้มมิใหผู้ใ้ดท าการถ่าย เท ขนหรือเคล่ือนยา้ยส่ิงปฏิกลูและมลูฝอยในถงัรับ รถขน     
เรือขนสถานท่ีเท เก็บ หรือพกัส่ิงปฏิกลูและมูลฝอยของเทศบาลต าบลหาดกรวด เวน้แต่เป็นการกระท าของ
พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีของเทศบาลต าบลหาดกรวด 

  ขอ้ 10 หา้มมิใหผู้ใ้ด ท าการขน ถ่าย เท คุย้ เข่ีย หรือขดุมูลฝอยในท่ีรองรับ รถขน เรือขน 
หรือสถานท่ีพกัมูลฝอยใด ๆ ของเทศบาลต าบลหาดกรวด เวน้แต่เป็นการกระท าของพนกังาน หรือเจา้หนา้ท่ี
ของเทศบาลต าบลหาดกรวด 

  ขอ้ 11 เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ตอ้งจดัใหมี้ท่ีรองรับส่ิงปฏิกลูและ
มูลฝอยในอาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ ใหถู้กตอ้งตามสุขลกัษณะ 
  ขอ้ 12 ท่ีรองรับส่ิงปฏิกลูและมูลฝอยตอ้งเป็นภาชนะปิดมิดชิด ไม่ร่ัว ไม่ซึม และมีมีกล่ิน
เหมน็ร่ัว ออกมาขา้งนอก และท่ีรองรับมูลฝอยตอ้งไม่ร่ัวมีฝาปิดมิดชิดกนัแมลงและสัตวไ์ดต้ามแบบซ่ึงเจา้
พนกังานสาธารณสุหรือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเห็นชอบ 

  ขอ้ 13 เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ตอ้งรักษาบริเวณอาคารหรือ
สถานท่ีนั้นไม่ใหมี้การถ่ายเท หรือส่ิงปฏิกลูและมูลฝอยในประการท่ีขดัต่อสุขลกัษณะ 
  ขอ้ 14 หา้มมิใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ท าการก าจดัส่ิงปฏิกลูและ
มูลฝอยอนัอาจเกิดมลภาวะท่ีเป็นพิษ เช่น ควนั กล่ิน หรือ แก๊ส เป็นตน้ เวน้แต่จะไดก้ระท าโดยวธีิการท่ีถูก
สุขลกัษณะ หรือกระท าตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุขหรือเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

  ขอ้ 15 ถา้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินเห็นวา่ อาคาร สถานท่ีหรือบริเวณใด ควรท าการเก็บขนส่ิง
ปฏิกลูและมลูฝอย ไปท าการก าจดัใหต้อ้งดว้ยสุขลกัษณะยิง่ข้ึน เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะแจง้เป็นหนงัสือไปยงั
เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร สถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่สิบหา้วนั หรือเม่ือได้
ท าการปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ก าหนดบริเวณท่ีตอ้งท าการเก็บขนส่ิงปฏิกลูและมูลฝอยไม่นอ้ยกวา่สาม
แห่งเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ สิบหา้วนั นบัแต่วนัประกาศแลว้ เจา้ของหรือผูร้อบครองอาคารสาถนท่ี หรือบริเวณ
ใด ๆ จะตอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีของพนกังานทอ้งถ่ินแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น เก็บขนส่ิงปฏิกลูและมูลฝอยจากอาคาร 
สถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ ซ่ึงตนเป็นเจา้ของหรือครอบครองอยู ่โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอตัราท่ีได้
ก าหนดไวท้า้ยเทศบญัญติัน้ี 

  ขอ้ 16 เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร สถานท่ีหรือบริเวณใด ซ่ึงอยูน่อกบริเวณเก็บขนส่ิง
ปฏิกลูและมลูฝอยตามขอ้ 14 ตอ้งก าจดัส่ิงปฏิกลูและมูลฝอยตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุขหรือ
พนกังานทอ้งถ่ิน โดยการเผา ฝัง หรือ โดยวธีิอ่ืนใดท่ีไม่ขดัต่อสุขลกัษณะ 
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กิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย 
  ขอ้ 17 หา้มมิใหผู้ใ้ดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย โดยท า
เป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ิน 

  ขอ้ 18ผูใ้ดประสงคจ์ะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกลูและมูลฝอยโดย
ท าเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ ใหย้ืน่ค  าขอรับใบอนุญาตตาม แบบ สม.1 
ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน พร้อมเก็บกบัหลกัฐานต่าง ๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลหาดกรวดก าหนด 

  ขอ้ 19 คุณสมบติัของผูอ้นุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูล
ฝอยตลอดจนหลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามท่ีเทศบาลต าบล
หาดกรวดก าหนด 

  ขอ้ 20 เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดรั้บค าขอรับใบอนุญาต ใหต้รวจสอบความถูกตอ้งและ
ความสมบูรณ์ของค าขอ หากปรากฏวา่ผูข้ออนุญาตปฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ี
ก าหนดไวแ้ลว้ และเป็นกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเห็นสมควร ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินออกใบอนุญาตตาม
แบบ สม.2 
  ขอ้ 21 ผูใ้ดรับอนุญาต ตอ้งมารับใบอนุญาตพร้อมกบัช าระค่าธรรมเนียมตามอตัราทา้ย     
เทศบญัญติัน้ี ภายในก าหนดสิบหา้วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหากมิไดม้ารับ
ใบอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะท่ีก าหนดจะถือวา่สละสิทธ์ิ 
  ขอ้ 22 ในการใหบ้ริการตามใบอนุญาต ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งท าสัญญาเป็นหนงัสือกบั
ผูรั้บบริการทุกราย โดยสัญญาดงักล่าวอยา่งนอ้ยตอ้งระบุถึงอตัราค่าบริการ ระยะเวลาในการใหบ้ริการและ
ความรับผดิชอบในกรณีผดิสัญญา โดยส่งส าเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินภายใน
ก าหนด สามสิบวนัก่อนวนัท่ีเร่ิมการใหบ้ริการ 
  ทั้งน้ีอตัราค่าบริการตอ้งไม่เกินอตัราท่ีก าหนดไวใ้นบญัชีอตัราค่าบริการชั้นสูงทา้ยเทศ
บญัญติัน้ี 

  ขอ้ 23 เม่ือผูรั้บใบอนุญาตเลิกการใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการรายใด จะตอ้งท าเป็นหนงัสือแจง้
พนกังานทอ้งถ่ินภายในก าหนด สามสิบวนั ก่อนวนัท่ีไดเ้ร่ิมการใหบ้ริการตามสัญญาใหม่ 
  ขอ้ 24 ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

   (1.)  รักษาคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 19 ตลอดเวลาท่ียงัด าเนินการตาม
ใบอนุญาต 

   (2.)  ปฏิบติัตามรายละเอียดท่ีไดย้ืน่ไวต้ามขอ้ 22 
   (3.)  ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะ ความปลอดภยั และการรักษาคุณภาพ 
แวดลอ้มตามค าแนะน าหรือค าสั่งเจา้พนกังานสาธารณสุขและค าสั่งเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน รวมทั้งระเบียบ 

ขอ้บงัคบัและประกาศของเทศบาลต าบลหาดกรวด 
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  ขอ้ 25 เม่ือผูรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะขอต่ออายใุบอนุญาต ใหย้ืน่ค  าขอต่อเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ิน ตามแบบ สม.3 ก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุเม่ือไดย้ืน่ค  าขอพร้อมกบัช าระค่าธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบ
กิจการไดจ้นกวา่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายใุบอนุญาต หากมิไดช้ าระค่าธรรมเนียมท่ีคา้งช าระ 
  ขอ้ 26 ใบอนุญาตใหมี้อายหุน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต และใหใ้ชไ้ดเ้พียงในเขต
อ านาจของเทศบาลต าบลหาดกรวด 

  ขอ้ 27 เม่ือผูรั้บใบอนุญาตไม่ประสงคจ์ะประกอบกิจการต่อไปใหย้ืน่ค  าขอเลิกการด าเนิน
กิจการต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ สม.3 
  ขอ้ 28 หากผูรั้บใบอนุญาตประสงคแ์กไ้ขรายการในใบอนุญาต ใหย้ื่นค าขอต่อเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินตามแบบ สม.3 
  ขอ้ 29 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคญัผูรั้บใบอนุญาต
จะตอ้งยืน่ค  าขอรับใบอนุญาต ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ สม.3 ภายในสิบหา้วนั นบัแต่วนัท่ีไดท้ราบถึง
การสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคญัแลว้แต่กรณีพร้อมหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

   (1.)  เอกสารการแจง้ความต่อสถานีต ารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย 
   (2.)  ใบอนุญาตเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคญั 

  ขอ้ 30 การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินด าเนินการตามหลกัเกณฑว์ธีิการ
และเง่ือนไขดงัน้ี 

   (1.)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใ้ชแ้บบ สม.2 โดยประทบัตราสีแดงค าวา่  
“ใบแทน” ก ากบัไวด้ว้ย และใหมี้วนัเดือนปี ท่ีออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือช่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือผู ้
ท่ีไดรั้บมอบหมายจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินในใบแทนและตน้ขั้วใบแทน 

(2.)  ใหใ้ชใ้บแทนใบอนุญาตเดิม ไดเ้ท่ากบัเวลาท่ีเหลือของอายใุบอนุญาตเดิมนั้น 

(3.)  บนัทึกดา้นหลงัตน้ขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุดในสาระส าคญั ของใบอนุญาตเดิมแลว้แต่กรณี และลงเล่มท่ี เลขท่ี ปี ของใบแทนใบอนุญาต 

  ขอ้ 31 ผูรั้บใบอนุญาตตามเทศบญัญติัตอ้งแสดงใบอนุญาตไวโ้ดยเปิดเผยและเห็นไดง่้าย ณ 
สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
  ขอ้ 32 ใหใ้ชแ้บบพิมพต่์าง ๆ ตามท่ีก าหนดไวท้า้ยเทศบญัญติัน้ีดงัต่อไปน้ี 

(1.)ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือ 
มูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ ใหใ้ชแ้บบ สม.1 

(2.)ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย 
โดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ ใหใ้ชแ้บบ สม.1 

(3.)ค าขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือ ก าจดัส่ิงปฏิกลู 
หรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ หรือไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการใหใ้ชแ้บบ สม.1 

(4.)ค าขออนุญาตการต่าง ๆ ใหใ้ชแ้บบ สม.3 
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ขอ้ 33 กรณีท่ีปรากฏวา่ผูรั้บใบอนุญาตไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามเทศบญัญติัน้ี เจา้ 
พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งพกัใชใ้บอนุญาตไดค้ราวหน่ึงไม่เกินสิบหา้วนั 

  กรณีท่ีปรากฏวา่ผูรั้บใบอนุญาตถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังข้ึนไป และมีเหตุ
จะตอ้งถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาตอีก เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได ้

  ขอ้ 34 ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติัน้ีในขอ้ 17 มีความผดิตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ขอ้ 35 ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติัน้ีในขอ้ 22 ขอ้ 23 หรือขอ้ 24 มีความผดิตามมาตรา 73 วรรค
หน่ึงแห่งราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ขอ้ 36 ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติัน้ีในขอ้ 29 หรือ ขอ้ 31 มีความผดิตามมาตรา 33 วรรคหน่ึงมี
ความผดิตามมาตรา 84 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ขอ้ 37 ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติัน้ีในขอ้หน่ึงขอ้ใด มีความผดิตามมาตรา 73 วรรคสองแห่ง
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เวน้แต่การฝ่าฝืนนั้นตอ้งดว้ยความใน ขอ้ 34 ขอ้ 35 ขอ้ 36 และขอ้ 
37 แห่งเทศบญัญติัน้ี 

  ขอ้ 38 นายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวด มีหนา้ท่ีรักษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ีและให้
มีอ านาจออกระเบียบขอ้บงัคบัหรือค าสั่งเพื่อปฏิบติัการให้เป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี 

 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี             เดือน                        พ.ศ. 2553 
 

       

 

      (นายสุริยา  อินจ่าย) 
         นายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวด 
 
 

             เห็นชอบ 
 

 (ลงนาม) 
 

  (............................................) 
 ต าแหน่ง............................................... 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

บัญชีอตัราค่าธรรมเนียม 

 

ล าดับที ่ รายการ บาท 

1 อตัราค่าเก็บและขนส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยตาม  

1.1 ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกลูคร้ังหน่ึง ๆ  

 เศษของลูกบาศกเ์มตรหรือลูกบาศกเ์มตรแรกและลูกบาศกเ์มตรต่อ ๆ ไปลูกบาศก์
เมตรละ 

250 

 เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศกเ์มตร 150 
 (เศษเกินคร่ึงลูกบาศกเ์มตรใหคิ้ดเท่ากบั 1 ลูกบาศกเ์มตร)  

1.2 ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือนท่ีมีประมาณมูลฝอยไม่เกิน 500 ลิตร/วนั  

 ไม่เกิน 20 ลิตร / วนั         เดือนละ 15 
 *  เกิน  20  ลิตรแต่ไม่เกิน  40  ลิตร/วนั  เดือนละ 40 
 *  เกิน  40  ลิตรแต่ไม่เกิน  60  ลิตร/วนั  เดือนละ 50 
 *  เกิน  60  ลิตรแต่ไม่เกิน  80  ลิตร/วนั  เดือนละ 60 
 *  เกิน  80  ลิตรแต่ไม่เกิน  100  ลิตร/วนั  เดือนละ 70 
 *  เกิน  100  ลิตรแต่ไม่เกิน  200  ลิตร/วนั  เดือนละ 100 
 *  เกิน  200  ลิตรแต่ไม่เกิน  300  ลิตร/วนั  เดือนละ 150 
 *  เกิน  400  ลิตรแต่ไม่เกิน  500  ลิตร/วนั  เดือนละ 200 
 ข. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยเกิน 500 ลิตร/วนั เดือนละ 250 
 ค. ค่าเก็บขยะมูลฝอยเป็นคร้ังคราว คร้ังละ 500 

2 ใบอนุญาตด าเนินกิจการตามขอ้ 17  

 ก. รับท าการเก็บขนส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บ
ประโยชน์ ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ ฉบบัละ 

2,000 

 ข. รับท าการก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บประโยชน์ 

ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ ฉบบัละ 
2,000 

 
 
 

 



 

 

แบบ สม.1 
ค าขออรับบบอนุญาตขขออต่ออายุบบอนุญาต 

เป็นผู้ด าเนินการเกบ็ ขอน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
       

         เทศบาลต าบลหาดกรวด 

      วนัท่ี                เดือน                       พ.ศ.  2553 
  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว......................................................อาย.ุ...........ปี สัญชาติ............. 
เลขท่ีประจ าตวัประชาชนเลขท่ี..........................................บา้นเลขท่ี......................ถนน/ตรอก/ซอย/หมู่ท่ี....... 
แขวง/ต าบล........................เขต/อ าเภอ........................จงัหวดั......................โทรศพัท.์...................................... 
เป็นผู ้“ผูด้  าเนินการเก็บ ขน หรือก าจดัขยะมูลฝอย” ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

 

  พร้อมค าขอน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้ คือ 
- ส าเนาทะเบียนบา้น 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีเจา้ของไม่สามารถมายืน่ค  าขอดว้ยตวัเองได)้ 
 

ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบค าขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

 

      (ลงช่ือ)..............................................ผูข้อรับใบอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ สม.2 
บบอนุญาต 

เป็นผู้ด าเนินการเกบ็ ขอน หรือ ก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

         เทศบาลต าบลหาดกรวด 

 

      วนัท่ี............เดือน.....................................พ.ศ. 2553 
 

 เทศบาลต าบลหาดกรวด โดย...............................................................เจา้พนกังานทอ้งถ่ินอนุญาตให้ 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)..................................สกุล..............................อาย.ุ.......ปี  สัญชาติ................................ 
เลขประจ าตวัประชาน......................................บา้นเลขท่ี....................ถนน/ตรอก/ซอย/หมู่ท่ี.......................... 
แขวง/ต าบล.........................เขต/อ าเภอ............................จงัหวดั.......................หมายเลขโทรศพัท.์................. 
เป็น”ผูด้  าเนินการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย” 

 1.  ค่าธรรมเนียมฉบบัละ.................บาท/ปี ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี .............เลขท่ี...........ลงวนัท่ี............ 
 2.  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเทศบญัญติัต าบลหาดกรวด วา่ดว้ยการก าจดัส่ิงปฏิกลูและมูล
ฝอยและปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข ค าสั่งเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ิน รวมทั้งระเบียบขอ้บงัคบัและค าสั่งเทศบาลต าบลหาดกรวด 

 3.  ใบอนุญาตฉบบัน้ีใหใ้ชไ้ดถึ้งวนัท่ี............เดือน.........................พ.ศ...................... 
ออกให ้ ณ  วนัท่ี......เดือน..................พ.ศ................หมดอายวุนัท่ี...........เดือน.................พ.ศ. ...................... 
 

 

       (ลงช่ือ)......................................... 
        (.....................................) 
             เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

 

 

 

ว/ด/ป อนุญาต ว/ด/ป ส้ินอายุ ใบเสร็จรับเงิน ผูอ้นุญาต 

เล่มท่ี เลขท่ี ว/ด/ป 

      

      

      

 

 



 

 

 

แบบ สม.3 
ค าร้องขอออนุญาตต่าง ๆ 

 

 

           เทศบาลต าบลหาดกรวด 

 

      วนัท่ี..............เดือน..............................พ.ศ. ..................... 
  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................อาย.ุ...................ปี 

สัญชาติ....................เลขประจ าตวัประชาชนเลขท่ี............................................บา้นเลขท่ี................................. 
ถนน/ตรอก/ซอย/หมู่ท่ี.........................แขวง/ต าบล................................เขต/อ าเภอ.......................................... 
ขอยืน่ค  าร้องต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินขอให้ด าเนินการ........................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

  ขอรับรองขอ้ความค าร้องน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

 

 

 

      (ลงช่ือ).........................................ผูย้ืน่ค  าร้อง 
       (.....................................) 


