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เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ างเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เกี่ยวกับพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ของเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย
----------------------------------------หลักการ
ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ กาหนดให้ อานาจแก่ราชการส่วนท้ องถิ่นในการตรา
ข้ อกาหนดของท้ องถิ่น เรื่ อง สุขลักษณะของกิจการที่ต้องควบคุมหรื อกากับดูแล เพื่อกิจการดังกล่าวให้ ปฏิบตั หิ รื อ
ดาเนินกิจการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ไม่ก่อให้ เกิดปั ญหาด้ านสาธารณสุขสิ่งแวดล้ อม หรื ออาจเป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ ในพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ บญ
ั ญัตไิ ว้ ในหมวดต่าง ๆ ดังนี ้
หมวด ๓ เรื่ อง การจัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย
หมวด ๖ เรื่ อง การควบคุมการเลี ้ยงหรื อปล่อยสัตว์
หมวด ๗ เรื่ อง กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
หมวด ๘ เรื่ อง การควบคุมกิจการตลาด
หมวด ๙ เรื่ อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้ ประกาศจัดตังองค์
้ การบริหาร
ส่วนตาบลศรี โพธิ์เงินเป็ นเทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์เงิน ตังแต่
้ วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยประกาศดังกล่าวกาหนดให้ บรรดาข้ อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตาบล
ที่ได้ ใช้ บงั คับในเรื่ องใดอยูก่ ่อนแล้ วคงใช้ บงั คับได้ ตอ่ ไปเป็ นการชัว่ คราว จนกว่าจะได้ มีการตราเทศบัญญัตใิ นเรื่ องนัน้
ขึ ้นใหม่
รวมถึงเพื่อปรับปรุงข้ อบังคับตาบล ข้ อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้ ดาเนินการไปแล้ ว ให้ เหมาะสม
และสอดคล้ องกับสภาพของสังคมปั จจุบนั
เหตุผล
เพื่อให้ การดูแลปั ญหาการสาธารณสุขสิ่งแวดล้ อม ในเขตพื ้นที่เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง เพื่อประโยชน์แก่สขุ ภาพและพลานามัยของ
ประชาชนโดยส่วนร่วม ขณะเดียวกันจะช่วยให้ เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงินมีรายได้ จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพิ่มขึ ้น
อีกทางหนึง่ ด้ วย
นายกเทศมนตรี ตาบลศรี โพธิ์เงิน จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน จานวน ๕ ฉบับ
ที่ได้ ดาเนินการยกร่างปรับปรุงขึ ้นใหม่ ประกอบด้ วย
๑.เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง การจัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕
๕
๒.เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง
การควบคุมการเลี ้ยงสัตว์หรื อปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๕

-๒-

๓.เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง
กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕
๔.เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.๒๕๕
๕
๕.เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
เพื่อให้ สภาเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป

พ.ศ.๒๕๕๕

(๑)
เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๕๕
----------------------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรตราเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน ว่าด้ วยการจัดการสิ่งปฏิกลู
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอานาจตามความในมาตรา มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา
๖๓ มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็ นพระราชบัญญัตทิ ี่มีบทบัญญัตบิ าง
ประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรี ภาพของบุคคลซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัตใิ ห้ กระทาได้ โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน โดยได้ รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน และผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงราย
จึงตราเทศบัญญัตไิ ว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ เทศบัญญัตนิ ี ้เรี ยกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง การจัดการสิ่งปฏิกลู
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้ อ ๒ เทศบัญญัตนิ ี ้ ให้ ใช้ บงั คับในเขตเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เมื่อได้ ประกาศไว้ โดยเปิ ดเผย
ณ สานักงานเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน แล้ วเจ็ดวัน
ข้ อ ๓ ให้
ยกเลิก “ข้ อบังคับตาบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง การกาจัดสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ.๒๕๔๕ ”
โดยบรรดาเทศบัญญัติ ข้ อบัญญัติ ข้ อบังคับ กฎ ระเบียบ และ คาสัง่ อื่นใดของเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน ในส่วนที่ได้
ตราไว้ แล้ วในเทศบัญญัตนิ ี ้ หรื อซึง่ ขัดหรื อแย้ งกับเทศบัญญัตนิ ี ้ ให้ ใช้ เทศบัญญัตนิ ี ้แทน
ข้ อ ๔ ในเทศบัญญัตนิ ี ้
“สิ่งปฏิกลู ” หมายความว่า อุจจาระหรื อปั สสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึง่ เป็ นสิ่ง
โสโครกหรื อมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้ า เศษอาหาร เศษสินค้ า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้ า มูลสัตว์หรื อซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี ้ยงสัตว์ หรื อที่
อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื ้อ มูลฝอยที่เป็ นพิษหรื ออันตรายจากชุมชน
“เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี ตาบลศรี โพธิ์เงิน
“เจ้ าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้ าพนักงานซึง่ ได้ รับการแต่งตังจาก
้
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุขให้ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

(๒)
“ผู้ได้ รับแต่งตังจากเจ้
้
าพนักงานท้ องถิ่น” หมายความว่า ข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่น
ซึง่ ได้ รับแต่งตังจากเจ้
้
าพนักงานท้ องถิ่นให้ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอานาจ
ของเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้ าน เรื อน โรง ร้ าน แพ คลังสินค้ า สานักงาน หรื อสิ่งที่สร้ างขึ ้น
อย่างอื่นซึง่ บุคคลอาจเข้ าอยูห่ รื อเข้ าใช้ สอยได้
“ที่หรื อทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรื อทางซึง่ มิใช่เป็ นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ ประโยชน์หรื อใช้ สญ
ั จรได้
ข้ อ ๕ การจัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอยในเขตเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เป็ นอานาจหน้ าที่ของ
เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน
ข้ อ ๖ ในกรณีที่มีเหตุอนั สมควร เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน อาจมอบให้ บคุ คลใดดาเนินการตามข้ อ ๕
แทนภายใต้ การควบคุมดูแลของเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน หรื ออาจอนุญาตให้ บคุ คลใดเป็ นผู้ดาเนินกิจการกาจัดสิ่ง
ปฏิกลู หรื อมูลฝอยตามข้ อ ๑๑ ก็ได้
ข้ อ ๗ ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดทาการถ่าย เท ทิ ้ง หรื อทาให้ มีขึ ้นซึง่ สิ่งปฏิกลู และมูลฝอยในที่หรื อ
ทางสาธารณะ นอกจากในที่ที่เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน จัดไว้ ให้ หรื อในที่รองรับสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอยที่ เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์เงิน จัดไว้ ให้
ข้ อ ๘ เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารหรื อสถานที่ใดๆ ต้ องจัดให้ มีที่รองรับสิ่งปฏิกลู และมูลฝอยที่
ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกาหนด
ข้ อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกาจัด สิ่งปฏิกลู
และมูลฝอย ให้ เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน มีอานาจประกาศกาหนดเขตพื ้นที่การให้ บริการและระเบียบการเก็บ ขน
และกาจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอย หรื อเขตพื ้นที่การอนุญาตให้ บคุ คลใดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่ง
ปฏิกลู หรื อมูลฝอยโดยทาเป็ นธุรกิจหรื อโดยได้ รับประโยชน์ตอบแทนด้ วยการคิดค่าบริการตามข้ อ ๑๑ ในเขตอานาจ
ของเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน ได้
ข้ อ ๑๐ เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารหรื อสถานที่ซงึ่ อยูใ่ นเขตพื ้นที่การให้ บริการเก็บ ขน และกาจัด
สิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอยของเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน จะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการให้ บริการเก็บ ขน แก่ เทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์เงิน ตามอัตราที่กาหนดไว้ ท้ายเทศบัญญัตินี ้

(๓)
ข้ อ ๑๑ ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอยโดยทาเป็ น
ธุรกิจหรื อโดยได้ รับประโยชน์ตอบแทนด้ วยการคิดค่าบริการ เว้ นแต่จะได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ข้ อ
๑๒ ผู้ใดประสงค์จะเป็ นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอย โดยทา
เป็ นธุรกิจหรื อโดยได้ รับประโยชน์ตอบแทนด้ วยการคิดค่าบริการในเขต เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
ดังต่อไปนี ้
๑๒.๑ หากเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องมีสญ
ั ชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปี บริบรู ณ์ในวันที่ยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาต โดยต้ องไม่เป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว ไม่เคยเป็ นบุคคลล้ มละลาย และไม่เคยต้ องรับโทษจาคุกโดยคา
พิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้ กระทาโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ รวมทังต้
้ องมี
หนังสือค ้าประกันจากธนาคารที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการในประเทศไทยในวงเงินตามที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
กาหนด
ในกรณีที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นเห็นสมควร อาจยกเว้ นไม่ต้องให้ มีหนังสือค ้าประกันจากธนาคารก็ได้
๑๒.๒ หากเป็ นนิตบิ คุ คลต้ อง เป็ นนิตบิ คุ คลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยมีวตั ถุประสงค์ใน
การดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอยด้ วย โดยต้ องมีทนุ จดทะเบียนไม่ต่ากว่า จานวนที่
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกาหนด
๑๒.๓ คุณสมบัตอิ ื่นตามที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกาหนด
โดยผู้ที่ประสงค์จะดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอยจะต้ องยื่นคาขอรับใบอนุญาต ตาม
แบบที่กาหนดไว้ ท้ายเทศบัญญัตนิ ี ้ พร้ อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี ้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(๓) อื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน ประกาศกาหนด
ข้ อ ๑๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้ อ ๑๒ จะต้ องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
ก. ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนสิ่งปฏิกลู
(๑) หลักฐานที่จาเป็ นเพื่อแสดงการมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามที่กาหนดในข้ อ ๑๒
(๒) ต้ องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกลู (รถดูดส้ วม) ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะดังนี ้
๒.๑.๑) ได้ รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก
๒.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ ขนถ่ายสิ่งปฏิกลู ต้ องปกปิ ดมิดชิดสามารถ ป้องกัน
กลิ่นและสัตว์แมลงพาหะนาโรคได้ มีฝาปิ ด-เปิ ดอยูด่ ้ านบน
๒.๑.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกลู และติดตังมาตรวั
้
ดปริมาณของสิ่งปฏิกลู ด้ วย
๒.๑.๔) ท่อหรื อสายที่ใช้ ดดู สิ่งปฏิกลู ต้ องอยูใ่ นสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม

(๔)
๒.๑.๕) มีอปุ กรณ์ทาความสะอาดประจารถ เช่น ถังตักน ้า ไม้ กวาด น ้ายา
ฆ่าเชื ้อโรค( เช่น ไลโซน 5%)
๒.๑.๖) ต้ องจัดให้ มีการแสดงข้ อความที่ตวั พาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกลู ให้ ร้ ูวา่
เป็ นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกลู เช่น “ รถดูดสิ่งปฏิกลู ” เป็ นต้ น และต้ องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ
ชื่อหน่วยงานที่เป็ นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรื อเจ้ าของกิจการ ด้ วยตัวอักษรไทยซึง่ มีขนาดที่เห็นได้ ชดั เจนตามที่
เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน ประกาศกาหนด
(๓) ต้ องจัดให้ มีเสื ้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้ าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ ง สาหรับ
ผู้ปฏิบตั งิ าน
(๔) กรณีที่ไม่มีระบบกาจัดสิ่งปฏิกลู ของตนเอง ต้ องแสดงหลักฐานว่าจะนา
สิ่งปฏิกลู ไปกาจัด ณ แหล่งกาจัดที่ถกู สุขลักษณะแห่งใด
(๕) หลักฐานอื่นใดตามที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกาหนด
ข. ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอย
(๑) หลักฐานที่จาเป็ นเพื่อแสดงการมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามที่กาหนดในข้ อ ๑๒
(๒) แผนงานการดาเนินกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอย ดังต่อไปนี ้
(ก) ประเภทของสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอยที่ต้องการรับกาจัด
(ข) วิธีการกาจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอยให้ ถกู สุขลักษณะ
(ค) วิธีการป้องกันไม่ให้ เกิดอันตราย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
การควบคุมเหตุราคาญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิตร่างกาย และทรัพย์สิน รวมทังสุ
้ ขอนามัยของประชาชน
(๓) รายละเอียดในการดาเนินกิจการดังนี ้
(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ ที่จะใช้ ในการดาเนินกิจการกาจัดสิ่ง
ปฏิกลู หรื อมูลฝอย
(ข) แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกาจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอย
(ค) แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดนิ และโรงงานที่จะใช้ ในการ
ดาเนินกิจการดังกล่าว ว่าเป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรื อไม่อย่างใดหรื อสิ่งใดที่เป็ น
กรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ผ้ ขู ออนุญาตได้ เช่าหรื อจะเช่าหรื อได้ มาหรื อจะได้ มาด้ วยวิธีการและเงื่อนไขใด
(๔) หลักฐานอื่นใดตามที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกาหนด
(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนมูลฝอย
(๑) หลักฐานที่จาเป็ นเพื่อแสดงการมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามที่กาหนดในข้ อ ๑๒
(๒) แผนงานการดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน มูลฝอย ดังต่อไปนี ้
(ก) ประเภทของมูลฝอยที่ต้องการเก็บ ขน

(๕)
(ข) วิธีการเก็บ ขน มูลฝอยให้ ถกู สุขลักษณะ
(ค) วิธีการแยกหรื อคัดเลือกมูลฝอยก่อนการเก็บ ขน (ถ้ ามี)
(ง) วิธีการป้องกันไม่ให้ เกิดอันตรายต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
การควบคุมเหตุราคาญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน รวมทังสุ
้ ขอนามัยของประชาชน
(จ) สถานที่และวิธีการ ในการกาจัดมูลฝอยที่เก็บ ขน
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ปฏิบตั งิ านและทรัพย์สินที่จะใช้ ในการดาเนินกิจการ
ขันต้
้ นดังนี ้
(ก) จานวนพนักงานที่คาดว่าจะต้ องมี และหน้ าที่โดยสังเขป
(ข) จานวนและประเภทของยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการเก็บ ขน
(ค) สถานที่รวบรวมสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอย (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ ผู้ขออนุญาตต้ องระบุด้วยว่าทรัพย์สินที่จะใช้ ในการดาเนินกิจการดังกล่าว สิ่ง
ใดที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรื อไม่อย่างใด หรื อสิ่งใดที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ผ้ ู
ขออนุญาตได้ เช่าหรื อจะเช่าหรื อได้ มาหรื อจะได้ มาด้ วยวิธีการและเงื่อนไขใด
(๔) หลักฐานอื่นใดตามที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกาหนด
ข้ อ ๑๔ เมื่อได้ รับคาขอรับใบอนุญาตตามข้ อ ๑๒ หรื อคาขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้ อ ๑๗
ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้ าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถกู ต้ องหรื อไม่
สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ตามข้ อ ๑๒ และข้ อ ๑๓ ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นรวบรวมความ
ไม่ถกู ต้ องหรื อความไม่สมบูรณ์นนทั
ั ้ งหมด
้
และแจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตแก้ ไขให้ ถกู ต้ องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และ
ในกรณีจาเป็ นที่จะต้ องส่งคืนคาขอแก่ผ้ ขู ออนุญาต ก็ให้ สง่ คืนคาขอพร้ อมทังแจ้
้ งความไม่ถกู ต้ องหรื อความไม่สมบูรณ์
ให้ ทราบภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ได้ รับคาขอ
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นต้ องออกใบอนุญาตหรื อมีหนังสือแจ้ งคาสัง่ ไม่อนุญาตพร้ อมด้ วยเหตุผล
ให้ ผ้ ขู ออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ได้ รับคาขอซึง่ มีรายละเอียดถูกต้ องหรื อครบถ้ วน ตามที่กาหนดใน
เทศบัญญัตนิ ี ้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมีคาสัง่ ไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกินสองครัง้ ครัง้ ละไม่เกินสิบห้ าวัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้ งการขยายเวลาและเหตุจาเป็ นแต่ละครัง้ ให้ ผ้ ขู ออนุญาตทราบก่อนสิ ้นกาหนดเวลาตามวรรคสองหรื อตามที่ได้
ขยายเวลาไว้ แล้ วนัน้ แล้ วแต่กรณี

(๖)
ข้ อ ๑๕ ผู้ได้ รับอนุญาต ต้ องมารับใบอนุญาตตามข้ อ ๑๔ ภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือ
แจ้ งการอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอนั สมควรให้ ถือว่า
สละสิทธิ์
ข้ อ ๑๖ ในการดาเนินกิจการผู้ได้ รับใบอนุญาตตามข้ อ ๑๔ ต้ องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(๑) ต้ องรักษาคุณสมบัตติ ามที่กาหนดในข้ อ ๑๑ ตลอดเวลาที่ยงั ดาเนินกิจการตาม
ใบอนุญาต
(๒) ต้ องปฏิบตั ติ ามรายละเอียดที่ได้ เสนอไว้ ตามข้ อ ๑๒
(๓) ต้ องปฏิบตั ใิ ห้ ครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกาหนดไว้ ในใบอนุญาต
(๔) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดเกี่ยวด้ วยสุขลักษณะความปลอดภัย และการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อมตามคาแนะนาหรื อคาสัง่ เจ้ าพนักงานสาธารณสุขและคาสัง่ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น รวมทังระเบี
้
ยบ ข้ อบังคับ
และคาสัง่ เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน
ข้ อ ๑๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ ตามเทศบัญญัตนิ ี ้ให้ มีอายุหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุญาต และ
ให้ ใช้ ได้ เพียงในเขตอานาจของเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เท่านัน้
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้ องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุ เมื่อได้ ยื่นคาขอพร้ อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้ วให้ ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะสัง่ ไม่ตอ่ อายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ ตอ่ อายุใบอนุญาตให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ตามข้ อ ๑๒ ข้ อ ๑๓ และข้ อ ๑๔ โดยอนุโลม
ข้ อ ๑๘ ผู้ได้ รับใบอนุญาตตามข้ อ ๑๔ ต้ องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนด
ไว้ ท้ายเทศบัญญัตนิ ี ้ในวันที่มารับใบอนุญาต สาหรับกรณีที่เป็ นการขอรับใบอนุญาตครัง้ แรก หรื อก่อนใบอนุญาต
สิ ้นอายุสาหรับกรณีที่เป็ นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยงั ดาเนินกิจการนัน้ ถ้ ามิได้ เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กาหนด ให้ ชาระค่าปรับเพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระเว้ นแต่ผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตจะ
ได้ บอกเลิกการดาเนินกิจการนันก่
้ อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครัง้ ต่อไป
ในกรณีที่ผ้ มู ีหน้ าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึง่ ค้ างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครัง้ ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจสัง่ ให้ ผ้ นู นหยุ
ั ้ ดการดาเนินกิจการไว้ จนกว่าจะได้ เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจานวน
ข้ อ ๑๙ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตนิ ี ้ ให้ เป็ นรายได้ ของเทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์เงิน

(๗)
ข้ อ ๒๐ ผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ เป็ นผู้ดาเนินกิจการตามเทศบัญญัตนิ ี ้จะพึงเรี ยกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้ บริการได้ ไม่เกินอัตราค่าบริการขันสู
้ งตามที่กาหนดไว้ ท้ายเทศบัญญัตนิ ี ้
ข้ อ ๒๑ ผู้ได้ รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตนิ ี ้ ต้ องแสดงใบอนุญาตไว้ โดยเปิ ดเผยและเห็นได้ ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้ อ ๒๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ ผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตยื่น
คาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุด ตามแบบที่
กาหนดไว้ ท้ายเทศบัญญัตนิ ี ้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้ ง
ความต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่แห่งท้ องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นประกอบด้ วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรื อชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นประกอบด้ วย
ข้ อ ๒๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี ้ ไม่ปฏิบตั หิ รื อปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้ อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อเทศบัญญัตินี ้ หรื อเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในใบอนุญาตในเรื่ องที่กาหนดไว้ เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้ รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี ้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตได้ ภายในเวลาที่เห็นสมควร
แต่ต้องไม่เกินสิบห้ าวัน
ข้ อ ๒๔ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจออกคาสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตตังแต่
้ สองครัง้ ขึ ้นไปและมีเหตุที่จะต้ องถูกสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้ องคาพิพากษาถึงที่สดุ ว่าได้ กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบตั หิ รื อปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้ องตามบทแห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อเทศบัญญัตินี ้ หรื อเงื่อนไข ที่ระบุไว้ ใน
ใบอนุญาตในเรื่ องที่กาหนดไว้ เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้ รับใบอนุญาตตาม เทศบัญญัตินี ้ และการไม่ปฏิบตั ิ
หรื อปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้ องนันก่
้ อให้ เกิดอันตรายอย่างร้ ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรื อมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็ นอยูท่ ี่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน

(๘)
ข้ อ ๒๕ คาสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตและคาสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต ให้ ทาเป็ นหนังสือแจ้ งให้ ผ้ รู ับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรื อผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสัง่ ดังกล่าว ให้ สง่ คาสัง่ โดยทางไปรษณีย์ตอบ
รับ หรื อให้ ปิดคาสัง่ นันไว้
้ ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรื อสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ ถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตนันได้
้ รับทราบคาสัง่ แล้ วตังแต่
้ เวลาที่คาสัง่ ไปถึง หรื อวันปิ ดคาสัง่ แล้ วแต่กรณี
ข้ อ ๒๖ ผู้ถกู สัง่ เพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถกู เพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้ นกาหนดหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่ถกู สัง่ เพิกถอนใบอนุญาต
ข้ อ ๒๗ เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารหรื อสถานที่ใดๆ ที่อยูน่ อกเขตพื ้นที่การให้ บริการเก็บ ขน และ
กากัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอยของเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน หรื อเขตพื ้นที่ให้ การบริ การของผู้ได้ รับอนุญาตดาเนินกิจการ
รับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอยโดยทาเป็ นธุรกิจหรื อโดยได้ รับประโยชน์ตอบแทนด้ วยการคิด
ค่าบริการตามข้ อ ๙ ต้ องดาเนินการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอยให้ ถกู ต้ องด้ วยสุขลักษณะตามวิธีการ
ที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้ าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
ข้ อ ๒๘ ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจแต่งตังข้
้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่นเพื่อให้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอานาจของเทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์เงิน ในเรื่ องใดหรื อทุกเรื่ องก่อได้
ข้ อ ๒๙ ผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามเทศบัญญัตนิ ี ้ต้ องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ ในบทกาหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้ อ ๓๐ ให้ นายกเทศมนตรี ตาบลศรี โพธิ์เงิน เป็ นผู้รักษาการให้ เป็ นไปตามเทศบัญญัตนิ ี ้ และให้ มี
อานาจออกระเบียบ ประกาศ หรื อคาสัง่ เพื่อปฏิบตั กิ ารให้ เป็ นไปตามเทศบัญญัตนิ ี ้
ประกาศ คาสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ นั้นเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิ ดเผย ณ สานักงานเทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน ให้ใช้บงั คับได้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
สิทธิราช บาเหน็ด
(นายสิทธิราช บาเหน็ด)
นายกเทศมนตรี ตาบลศรี โพธิ์เงิน
เห็นชอบ

(๙)
บัญชีอัตราค่ าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรื อมูลฝอย
ลาดับ
รายการ
๑. อัตราค่ าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรื อมูลฝอย ตามมาตรา ๒๐ (๔)
๑.๑ ก.ค่าเก็บขนอุจจาระหรื อสิ่งปฏิกลู ครัง้ หนึง่ ๆ เศษของลูกบาศก์เมตรหรื อลูกบาศก์เมตรแรกและ
ลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ
ข.เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร
ค.เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้ คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร
๑.๒ ก.ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจาเดือน สาหรับอาคารหรื อเคหะอาคารหรื อเคหะ
-วันหนึ่งไม่ เกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ
-วันหนึง่ เกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ
-วันหนึง่ เกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ
-วันหนึง่ เกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ
-วันหนึง่ เกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ
-วันหนึง่ เกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ
-วันหนึง่ เกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ
-วันหนึง่ เกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ
-วันหนึง่ เกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ
ข.ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจาเดือนสาหรับตลาด โรงงานอุตสาหกรรม หรื อสถานที่ซงึ่ มีมลู ฝอย
มากวันหนึง่ เกิน ๕๐๐ ลิตรขึ ้นไป
-วันหนึง่ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร เดือนละ
-วันหนึง่ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรื อเศษของลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
ค.ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็ นครัง้ คราวครัง้ หนึง่
-ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ครัง้ ละ
-เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรื อเศษของลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตรละ
๒. อัตราค่ าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต ดาเนินกิจการตามมาตรา ๑๙
ก.รับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอย โดยทาเป็ นธุรกิจหรื อได้ รับประโยชน์ตอบแทนด้ วย
การคิดค่าบริ การ ฉบับละ
ข.รับทาการกาจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอย โดยทาเป็ นธุรกิจหรื อได้ รับประโยชน์ตอบแทนด้ วยการ
คิดค่าบริ การ ฉบับละ
หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมที่กาหนด ต้ องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
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แบบคาขอรับใบอนุญาต
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
ข้ าพเจ้ า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………….
อยูบ่ ้ านเลขที่ ……………. หมูท่ ี่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………..
แขวง/ตาบล ………………………. เขต/อาเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……………….
…………………………………….. จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………...
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จาหน่ายอาหารหรื อสะสมอาหาร ประเภท …………………………………………
โดยมีพื ้นที่ประกอบการ ………………… ตารางเมตร
( ) กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ………………………………………………….
……………………. มีคนงาน …………. คน ใช้ เครื่ องจักรขนาด ………………. แรงม้ า
( ) กิจการตลาด ที่มีการจาหน่าย ………………….. ( เป็ นประจา/เป็ นครัง้ คราว/ตามวันนัด )
( ) กิจการจาหน่ายสินค้ าในที่ /ทางสาธารณสุข จาหน่ายสินค้ าประเภท ………………………
ณ บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ ……………………………………..
( ) กิจการรับทาการเก็บ ขนหรื อกาจัดสิ่งปฏิกลู มูลฝอยโดยทาเป็ นธุรกิจ ประเภท
 เก็บขนสิ่งปฏิกลู โดยมีแหล่งกาจัดที่ ……………………………………………….
 เก็บขนและกาจัดสิ่งปฏิกลู โดยมีระบบกาจัดอยูท่ ี่ .………………………………
 เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหล่งกาจัดที่ ….………………………………………….
 เก็บขนและกาจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งกาจัดที่ ……………………………………..
( ) กิจการอื่นๆ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้ แก่.............. ………………………
...............................................................................................................................................................
ต่อ ( เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น ) ………………………………………… พร้ อมคาขอนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบหลักฐานและ
เอกสารมาด้ วย ดังนี ้คือ
1) สาเนาบัตรประจาตัว …………………………………….. ( ประชาชน/ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ )
2) สาเนาทะเบียนบ้ าน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง คือ
3.1 .……………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………….
4) ..……………………………………………………………………………………………..
5) …..…………………………………………………………………………………………..

( ด้ านหลังคาขอรับใบอนุญาต )
แผนผังแสดงที่ตงสถานประกอบกิ
ั้
จการโดยสังเขป

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี ้เป็ นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต
( ……………………………. )
ความเห็นของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกาหนดเงื่อนไขดังนี ้ …………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้ าพนักงานสาธารณสุข
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง ………………………………….. วันที่…../………/……..
คาสั่งของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
( ) อนุญาตให้ ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง ………………………….. วันที่…../………/……..

แบบคาขอต่ ออายุใบอนุญาต
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
ข้ าพเจ้ า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………….
อยูบ่ ้ านเลขที่ ……………. หมูท่ ี่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………..
แขวง/ตาบล ………………………. เขต/อาเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……………….
…………………………………….. จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………...
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท ………………………………………………………
……………………………………………………………. ตามใบอนุญาตเล่มที่ ………. เลขที่ ………/………
ออกให้ เมื่อวันที่ ………. เดือน ………………… พ.ศ………ต่อ (เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น) ………………………..
พร้ อมคาขอนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบหลักฐานและเอกสารมาด้ วย ดังนี ้คือ
1) สาเนาบัตรประจาตัว …………..………….. ( ประชาชน/ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ )
2) สาเนาทะเบียนบ้ าน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง คือ
3.1 .……………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………….
4) ..……………………………………………………………………………………………..
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี ้เป็ นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต
( ……………………………. )
ความเห็นของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ……………………
………………………………………………………….
( ลงชื่อ ) ……………………. เจ้ าพนักงานสาธารณสุข
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง …………………… วันที่…../………/……..

คาสั่งของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
( ) อนุญาต ให้ ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) …………………….
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง ……………………….
วันที่…../………/……..

