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บันทกึหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัตเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงนิ เก่ียวกับพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
ของเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 

----------------------------------------- 
หลักการ 

 
 ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ก าหนดให้อ านาจแก่ราชการสว่นท้องถ่ินในการตรา
ข้อก าหนดของท้องถ่ิน เร่ือง สขุลกัษณะของกิจการท่ีต้องควบคมุหรือก ากบัดแูล เพ่ือกิจการดงักลา่วให้ปฏิบตัหิรือ
ด าเนินกิจการเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีไมก่่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสขุสิ่งแวดล้อม  หรืออาจเป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ ในพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้บญัญตัไิว้ในหมวดตา่ง ๆ ดงันี  ้
 หมวด ๓ เร่ือง การจดัการสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย  
 หมวด ๖ เร่ือง การควบคมุการเลีย้งหรือปลอ่ยสตัว์  
 หมวด ๗ เร่ือง กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  
 หมวด ๘ เร่ือง การควบคมุกิจการตลาด  
 หมวด ๙ เร่ือง สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  
 ประกอบกบักระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจดัตัง้องค์การบริหาร สว่นต าบลศรีโพธ์ิเงินเป็นเทศบาลต าบล                
ศรีโพธ์ิเงิน ตัง้แตว่นัท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๔  โดยประกาศดงักลา่วก าหนดให้บรรดาข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นต าบล
ท่ีได้ใช้บงัคบัในเร่ืองใดอยูก่่อนแล้วคงใช้บงัคบัได้ตอ่ไปเป็นการชัว่คราว จนกวา่จะได้มีการตราเทศบญัญตัใินเร่ืองนัน้
ขึน้ใหม ่
 รวมถึงเพื่อปรับปรุงข้อบงัคบัต าบล ข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นต าบลท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกบัสภาพของสงัคมปัจจบุนั  
 

เหตุผล 
 เพ่ือให้การดแูลปัญหาการสาธารณสขุสิ่งแวดล้อม ในเขตพืน้ท่ีเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน เป็นไปตาม
พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ครบถ้วนถกูต้อง เพื่อประโยชน์แก่สขุภาพและพลานามยัของ
ประชาชนโดยสว่นร่วม ขณะเดียวกนัจะชว่ยให้เทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงินมีรายได้จากคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตเพิ่มขึน้
อีกทางหนึง่ด้วย 
 นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธ์ิเงิน จงึขอเสนอร่างเทศบญัญตัเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  จ านวน ๕ ฉบบั                  
ท่ีได้ด าเนินการยกร่างปรับปรุงขึน้ใหม ่ ประกอบด้วย  
 ๑.เทศบญัญตัเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน เร่ือง การจดัการสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย พ.ศ.๒๕๕ ๕ 
 ๒.เทศบญัญตัเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน เร่ือง การควบคมุการเลีย้งสตัว์หรือปลอ่ยสตัว์  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

 



 
-๒- 

 
 
 ๓.เทศบญัญตัเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน เร่ือง  กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 ๔.เทศบญัญตัเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน เร่ือง การควบคมุกิจการตลาด พ.ศ.๒๕๕ ๕ 
 ๕.เทศบญัญตัเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน เร่ือง สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
   เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน พิจารณาอนมุตัติอ่ไป 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ( ๑ ) 
 

เทศบัญญัตเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงนิ 
เร่ือง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
----------------------------------------------- 

 
  โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบญัญตัเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน    วา่ด้วยการจดัการสิ่งปฏิกลู                          
และมลูฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  มาตรา ๖๐  แหง่พระราชบญัญตัเิทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖  แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบบัท่ี ๑๒ )   พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกบั  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  
๖๓  มาตรา  ๖๕  แหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อนัเป็นพระราชบญัญตัท่ีิมีบทบญัญตับิาง
ประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบคุคลซึง่มาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนญูแหง่
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ บญัญตัใิห้กระท าได้โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย                 
เทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  และผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงราย    
จงึตราเทศบญัญตัไิว้ดงัตอ่ไปนี  ้
  ข้อ ๑ เทศบญัญตันีิเ้รียกวา่ “เทศบญัญตัิเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน เร่ือง การจดัการสิ่งปฏิกลู                     
และมลูฝอย พ.ศ. ๒๕๕๕” 
  ข้อ ๒ เทศบญัญตันีิ ้ให้ใช้บงัคบัในเขตเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน เม่ือได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย                      
ณ ส านกังานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน แล้วเจ็ดวนั 
  ข้อ ๓ ให้ ยกเลิก “ข้อบงัคบัต าบลศรีโพธ์ิเงิน เร่ือง การก าจดัสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย พ.ศ.๒๕๔๕ ”                
โดยบรรดาเทศบญัญตั ิข้อบญัญตั ิข้อบงัคบั กฎ ระเบียบ และ ค าสัง่อ่ืนใดของเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน ในสว่นท่ีได้
ตราไว้แล้วในเทศบญัญตันีิ ้หรือซึง่ขดัหรือแย้งกบัเทศบญัญตันีิ ้ให้ใช้เทศบญัญตันีิแ้ทน    
 

  ข้อ ๔ ในเทศบญัญตันีิ ้
   “สิ่งปฏิกลู” หมายความวา่ อจุจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึง่เป็นสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
   “มลูฝอย” หมายความวา่ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวตัถ ุถงุพลาสตกิ 
ภาชนะท่ีใสอ่าหาร เถ้า มลูสตัว์หรือซากสตัว์    รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลีย้งสตัว์  หรือท่ี
อ่ืน และหมายความรวมถึงมลูฝอยตดิเชือ้ มลูฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชมุชน  
   “เจ้าพนกังานท้องถ่ิน” หมายความวา่ นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธ์ิเงิน 
   “เจ้าพนกังานสาธารณสขุ” หมายความวา่ เจ้าพนกังานซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จาก 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุให้ปฏิบตักิารตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ 



( ๒ ) 
 
   “ผู้ ได้รับแตง่ตัง้จากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน” หมายความวา่ ข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน
ซึง่ได้รับแตง่ตัง้จากเจ้าพนกังานท้องถ่ินให้ปฏิบตักิารตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอ านาจ
ของเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน 
   “อาคาร” หมายความวา่ ตกึ บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลงัสินค้า ส านกังาน หรือสิ่งท่ีสร้างขึน้
อยา่งอ่ืนซึง่บคุคลอาจเข้าอยูห่รือเข้าใช้สอยได้  
   “ท่ีหรือทางสาธารณะ”  หมายความวา่ สถานท่ีหรือทางซึง่มิใชเ่ป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สญัจรได้ 
 

  ข้อ ๕ การจดัการสิ่งปฏิกลูและมลูฝอยในเขตเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน เป็นอ านาจหน้าท่ีของ
เทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน 
 

  ข้อ ๖ ในกรณีท่ีมีเหตอุนัสมควร เทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน อาจมอบให้บคุคลใดด าเนินการตามข้อ ๕ 
แทนภายใต้การควบคมุดแูลของเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน หรืออาจอนญุาตให้บคุคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการก าจดัสิ่ง
ปฏิกลูหรือมลูฝอยตามข้อ ๑๑ ก็ได้ 
 

  ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย    เท   ทิง้   หรือท าให้มีขึน้ซึง่สิ่งปฏิกลูและมลูฝอยในท่ีหรือ                          
ทางสาธารณะ นอกจากในท่ีท่ีเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน จดัไว้ให้ หรือในท่ีรองรับสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอยท่ีเทศบาลต าบล
ศรีโพธ์ิเงิน จดัไว้ให้ 
   

  ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ต้องจดัให้มีท่ีรองรับสิ่งปฏิกลูและมลูฝอยท่ี  
ถกูสขุลกัษณะอยา่งเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินโดยค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ
ประกาศก าหนด 
 

  ข้อ ๙ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจดัระเบียบในการเก็บ ขน และก าจดั สิ่งปฏิกลู
และมลูฝอย ให้เทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  มีอ านาจประกาศก าหนดเขตพืน้ท่ีการให้บริการและระเบียบการเก็บ ขน  
และก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอย  หรือเขตพืน้ท่ีการอนญุาตให้บคุคลใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัสิ่ง
ปฏิกลูหรือมลูฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิคา่บริการตามข้อ ๑๑ ในเขตอ านาจ
ของเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน ได้ 
 

  ข้อ ๑๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึง่อยูใ่นเขตพืน้ท่ีการให้บริการเก็บ ขน และก าจดั
สิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอยของเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน จะต้องเสียคา่ธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน แก่เทศบาลต าบล
ศรีโพธ์ิเงิน ตามอตัราท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบญัญตัินี ้
 
 



( ๓ ) 
 
  ข้อ ๑๑ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอยโดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิคา่บริการ เว้นแตจ่ะได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน  
 

   ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอย โดยท า
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิคา่บริการในเขต เทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน ต้องมีคณุสมบตัิ
ดงัตอ่ไปนี ้
  ๑๒.๑ หากเป็นบคุคลธรรมดา ต้องมีสญัชาตไิทย อายไุมต่ ่ากวา่ ๒๐ ปีบริบรูณ์ในวนัท่ีย่ืนค าขอรับ
ใบอนญุาต โดยต้องไมเ่ป็นผู้ มีหนีส้ินล้นพ้นตวั ไมเ่คยเป็นบคุคลล้มละลาย และไมเ่คยต้องรับโทษจ าคกุโดยค า
พิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ รวมทัง้ต้องมี
หนงัสือค า้ประกนัจากธนาคารท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทยในวงเงินตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ก าหนด 
  ในกรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินเห็นสมควร อาจยกเว้นไมต้่องให้มีหนงัสือค า้ประกนัจากธนาคารก็ได้ 
  ๑๒.๒ หากเป็นนิตบิคุคลต้อง เป็นนิตบิคุคลท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยมีวตัถปุระสงค์ใน
การด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอยด้วย โดยต้องมีทนุจดทะเบียนไมต่ ่ากวา่ จ านวนท่ี
เจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนด 
  ๑๒.๓ คณุสมบตัอ่ืินตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนด  
โดยผู้ ท่ีประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอยจะต้องย่ืนค าขอรับใบอนญุาต ตาม
แบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบญัญตันีิ ้พร้อมกบัเอกสารและหลกัฐานดงัตอ่ไปนี  ้
   (๑) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ  
   (๒) ส าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
   (๓) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน ประกาศก าหนด 
 

  ข้อ ๑๓ ผู้ขอรับใบอนญุาตตาม ข้อ ๑๒ จะต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี  ้
   ก. ผู้ขอรับใบอนญุาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกลู   
    (๑) หลกัฐานท่ีจ าเป็นเพ่ือแสดงการมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามท่ีก าหนดในข้อ ๑๒ 
    (๒) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกลู (รถดดูส้วม) ซึง่มีคณุลกัษณะดงันี  ้
     ๒.๑.๑) ได้รับอนญุาตจากกรมการขนสง่ทางบก 
     ๒.๑.๒) สว่นของรถท่ีใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกลูต้องปกปิดมิดชิดสามารถ ป้องกนั
กลิ่นและสตัว์แมลงพาหะน าโรคได้ มีฝาปิด-เปิดอยูด้่านบน  
     ๒.๑.๓) มีป๊ัมดดูสิ่งปฏิกลูและตดิตัง้มาตรวดัปริมาณของสิ่งปฏิกลูด้วย  
     ๒.๑.๔) ทอ่หรือสายท่ีใช้ดดูสิ่งปฏิกลูต้องอยูใ่นสภาพท่ีดี ไมร่ั่วซมึ  
 



( ๔ ) 

 
     ๒.๑.๕) มีอปุกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ เชน่ ถงัตกัน า้ ไม้กวาด  น า้ยา
ฆา่เชือ้โรค( เชน่ ไลโซน 5%) 
     ๒.๑.๖) ต้องจดัให้มีการแสดงข้อความท่ีตวัพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกลูให้รู้วา่
เป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกลู เชน่ “ รถดดูสิ่งปฏิกลู ” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนญุาตประกอบกิจการ 
ช่ือหนว่ยงานท่ีเป็นผู้ออกใบอนญุาต ช่ือบริษัทหรือเจ้าของกิจการ ด้วยตวัอกัษรไทยซึง่มีขนาดท่ีเห็นได้ชดัเจนตามท่ี
เทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน ประกาศก าหนด 
    (๓) ต้องจดัให้มีเสือ้คลมุ ถงุมือยาง รองเท้าหนงัยางหุ้มสงูถึงแข้ง  ส าหรับ      
ผู้ปฏิบตังิาน  
    (๔) กรณีท่ีไมมี่ระบบก าจดัสิ่งปฏิกลูของตนเอง ต้องแสดงหลกัฐานวา่จะน า                 
สิ่งปฏิกลูไปก าจดั ณ แหลง่ก าจดัท่ีถกูสขุลกัษณะแหง่ใด  
    (๕) หลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนด 
   ข. ผู้ขอรับใบอนญุาตด าเนินกิจการรับท าการก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอย 
    (๑) หลกัฐานท่ีจ าเป็นเพ่ือแสดงการมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามท่ีก าหนดในข้อ ๑๒ 
    (๒) แผนงานการด าเนินกิจการรับท าการก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอย ดงัตอ่ไปนี  ้
     (ก) ประเภทของสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอยท่ีต้องการรับก าจดั  
     (ข) วิธีการก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอยให้ถกูสขุลกัษณะ  
     (ค) วิธีการป้องกนัไมใ่ห้เกิดอนัตราย การรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม                    
การควบคมุเหตรุ าคาญ ความปลอดภยัตอ่สขุภาพ ชีวิตร่างกาย และทรัพย์สิน รวมทัง้สขุอนามยัของประชาชน  
    (๓) รายละเอียดในการด าเนินกิจการดงันี  ้
     (ก) รายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ี ท่ีจะใช้ในการด าเนินกิจการก าจดัสิ่ง
ปฏิกลูหรือมลูฝอย 
     (ข) แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอย  
     (ค) แสดงหลกัฐานรายละเอียดเก่ียวกบัท่ีดนิ และโรงงานท่ีจะใช้ในการ
ด าเนินกิจการดงักลา่ว วา่เป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ขออนญุาตและโดยมีภาระตดิพนัหรือไมอ่ยา่งใดหรือสิ่งใดท่ีเป็น
กรรมสิทธ์ิของบคุคลอ่ืนท่ีผู้ขออนญุาตได้เชา่หรือจะเชา่หรือได้มาหรือจะได้มาด้วยวิธีการและเง่ือนไขใด 
    (๔) หลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนด 
 

   (ค) ผู้ขอรับใบอนญุาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนมลูฝอย  
    (๑) หลกัฐานท่ีจ าเป็นเพ่ือแสดงการมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามท่ีก าหนดในข้อ ๑๒ 
    (๒) แผนงานการด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน มลูฝอย ดงัตอ่ไปนี  ้
     (ก) ประเภทของมลูฝอยท่ีต้องการเก็บ ขน 



( ๕ ) 

 
     (ข) วิธีการเก็บ ขน มลูฝอยให้ถกูสขุลกัษณะ 
     (ค) วิธีการแยกหรือคดัเลือกมลูฝอยก่อนการเก็บ ขน (ถ้ามี)  
     (ง) วิธีการป้องกนัไมใ่ห้เกิดอนัตรายตอ่การรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม                  
การควบคมุเหตรุ าคาญ ความปลอดภยัตอ่สขุภาพ ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน รวมทัง้สขุอนามยัของประชาชน  
     (จ) สถานท่ีและวิธีการ ในการก าจดัมลูฝอยท่ีเก็บ ขน  
    (๓) รายละเอียดเก่ียวกบัผู้ปฏิบตังิานและทรัพย์สินท่ีจะใช้ในการด าเนินกิจการ
ขัน้ต้นดงันี ้
     (ก) จ านวนพนกังานท่ีคาดวา่จะต้องมี และหน้าท่ีโดยสงัเขป  
     (ข) จ านวนและประเภทของยานพาหนะ และอปุกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บ ขน  
     (ค) สถานท่ีรวบรวมสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอย (ถ้ามี)  
    ทัง้นี ้ผู้ขออนญุาตต้องระบดุ้วยวา่ทรัพย์สินท่ีจะใช้ในการด าเนินกิจการดงักลา่ว สิ่ง
ใดท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ขออนญุาตและโดยมีภาระตดิพนัหรือไมอ่ยา่งใด หรือสิ่งใดท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบคุคลอ่ืนท่ีผู้
ขออนญุาตได้เชา่หรือจะเชา่หรือได้มาหรือจะได้มาด้วยวิธีการและเง่ือนไขใด 
    (๔) หลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนด 

   
  ข้อ ๑๔ เม่ือได้รับค าขอรับใบอนญุาตตามข้อ ๑๒ หรือค าขอตอ่อายใุบอนญุาตตามข้อ ๑๗                    
ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจความถกูต้องและความสมบรูณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏวา่ค าขอดงักลา่วไมถ่กูต้องหรือไม่
สมบรูณ์ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ตามข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินรวบรวมความ
ไมถ่กูต้องหรือความไมส่มบรูณ์นัน้ทัง้หมด และแจ้งให้ผู้ขออนญุาตแก้ไขให้ถกูต้องและสมบรูณ์ในคราวเดียวกนั และ
ในกรณีจ าเป็นท่ีจะต้องสง่คืนค าขอแก่ผู้ขออนญุาต ก็ให้สง่คืนค าขอพร้อมทัง้แจ้งความไมถ่กูต้องหรือความไมส่มบรูณ์
ให้ทราบภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัได้รับค าขอ  
  เจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งค าสัง่ไมอ่นญุาตพร้อมด้วยเหตผุล                       
ให้ผู้ขออนญุาตทราบภายในสามสิบวนันบัแตว่นัได้รับค าขอซึง่มีรายละเอียดถกูต้องหรือครบถ้วน  ตามท่ีก าหนดใน
เทศบญัญตันีิ ้
  ในกรณีท่ีมีเหตจุ าเป็นท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินไมอ่าจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีค าสัง่ไมอ่นญุาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กินสองครัง้ ครัง้ละไมเ่กินสิบห้าวนั แตต้่องมีหนงัสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตจุ าเป็นแตล่ะครัง้ให้ผู้ขออนญุาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได้
ขยายเวลาไว้แล้วนัน้ แล้วแตก่รณี 
 
 
 



( ๖ ) 

 
  ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับอนญุาต ต้องมารับใบอนญุาตตามข้อ ๑๔ ภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือ
แจ้งการอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน หากไมม่ารับภายในก าหนดเวลาดงักลา่วโดยไมมี่เหตอุนั   สมควรให้ถือวา่
สละสิทธ์ิ 
 

  ข้อ ๑๖ ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนญุาตตามข้อ ๑๔ ต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์      วิธีการ 
และเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
   (๑) ต้องรักษาคณุสมบตัติามท่ีก าหนดในข้อ ๑๑ ตลอดเวลาท่ียงัด าเนินกิจการตาม
ใบอนญุาต 
   (๒) ต้องปฏิบตัติามรายละเอียดท่ีได้เสนอไว้ตามข้อ ๑๒  
   (๓) ต้องปฏิบตัใิห้ครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนดไว้ในใบอนญุาต  
   (๔) ปฏิบตักิารอ่ืนใดเก่ียวด้วยสขุลกัษณะความปลอดภยั และการรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมตามค าแนะน าหรือค าสัง่เจ้าพนกังานสาธารณสขุและค าสัง่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน รวมทัง้ระเบียบ ข้อบงัคบั
และค าสัง่เทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน 
 

  ข้อ ๑๗ บรรดาใบอนญุาตท่ีออกให้ตามเทศบญัญตันีิใ้ห้มีอายหุนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต และ
ให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน เทา่นัน้ 
   การขอตอ่อายใุบอนญุาตจะต้องย่ืนค าขอก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุเม่ือได้ย่ืนค าขอพร้อมกบัเสีย
คา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะสัง่ไมต่อ่อายใุบอนญุาต  
   การขอตอ่อายใุบอนญุาตและการอนญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ตามข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ โดยอนโุลม 
 

  ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนญุาตตามข้อ ๑๔ ต้องเสียคา่ธรรมเนียมการออกใบอนญุาตตามอตัราท่ีก าหนด
ไว้ท้ายเทศบญัญตันีิใ้นวนัท่ีมารับใบอนญุาต ส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนญุาตครัง้แรก หรือก่อนใบอนญุาต               
สิน้อายสุ าหรับกรณีท่ีเป็นการขอตอ่อายใุบอนญุาตตลอดเวลาท่ียงัด าเนินกิจการนัน้ ถ้ามิได้เสียคา่ธรรมเนียมภายใน
เวลาท่ีก าหนด ให้ช าระคา่ปรับเพิ่มขึน้อีกร้อยละย่ีสิบของจ านวนคา่ธรรมเนียมท่ีค้างช าระเว้นแตผู่้ ได้รับใบอนญุาตจะ
ได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนัน้ก่อนถึงก าหนดการเสียคา่ธรรมเนียมครัง้ตอ่ไป  
  ในกรณีท่ีผู้ มีหน้าท่ีต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามวรรคหนึง่ค้างช าระคา่ธรรมเนียมตดิตอ่กนัเกินกวา่สอง
ครัง้ ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุการด าเนินกิจการไว้จนกวา่จะได้เสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจน
ครบจ านวน 
 

  ข้อ ๑๙ บรรดาคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับตามเทศบญัญตันีิ ้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบล                  
ศรีโพธ์ิเงิน 
 



( ๗ ) 

 
  ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนญุาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามเทศบญัญตันีิจ้ะพงึเรียกเก็บคา่บริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไมเ่กินอตัราคา่บริการขัน้สงูตามท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบญัญตันีิ ้
 

  ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนญุาตตามเทศบญัญตันีิ ้ต้องแสดงใบอนญุาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย                    
ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  
 

  ข้อ ๒๒ ในกรณีท่ีใบอนญุาตสญูหาย ถกูท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคญั ให้ผู้ ได้รับใบอนญุาตย่ืน
ค าขอรับใบแทนใบอนญุาตภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้ทราบถึงการสญูหาย ถกูท าลาย หรือช ารุด ตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ท้ายเทศบญัญตันีิ ้
   การขอรับใบแทนใบอนญุาตและการออกใบแทนใบอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ  และ
เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
   (๑) ในกรณีใบอนญุาตสญูหาย ให้ผู้ ย่ืนค าขอรับใบแทนใบอนญุาตน าส าเนาบนัทกึการแจ้ง
ความตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีแหง่ท้องท่ีท่ีใบอนญุาตสญูหายมาแสดงตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินประกอบด้วย  
   (๒) ในกรณีใบอนญุาตถกูท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคญั ให้ผู้ ย่ืนค าขอรับใบแทน
ใบอนญุาตน าใบอนญุาตเดมิเทา่ท่ีเหลืออยู ่มาแสดงตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินประกอบด้วย  
 

  ข้อ ๒๓ ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผู้ รับใบอนญุาตตามเทศบญัญตัินี ้ไมป่ฏิบตัหิรือปฏิบตัไิมถ่กูต้อง                    
ตามบทแหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบญัญตัินี ้หรือเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในใบอนญุาตในเร่ืองท่ีก าหนดไว้เก่ียวกบัการประกอบกิจการ
ตามท่ีได้รับใบอนญุาตตามเทศบญัญตัินี ้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่พกัใช้ใบอนญุาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควร
แตต้่องไมเ่กินสิบห้าวนั 
 

  ข้อ ๒๔ เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจออกค าสัง่เพิกถอนใบอนญุาตเม่ือปรากฏวา่ผู้ รับใบอนญุาต  
   (๑) ถกูสัง่พกัใช้ใบอนญุาตตัง้แตส่องครัง้ขึน้ไปและมีเหตท่ีุจะต้องถกูสัง่พกัใช้ใบอนญุาตอีก  
   (๒) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสดุวา่ได้กระท าความผิดตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ    
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   (๓) ไมป่ฏิบตัหิรือปฏิบตัไิมถ่กูต้องตามบทแหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือเทศบญัญตัินี ้ หรือเง่ือนไข ท่ีระบไุว้ใน
ใบอนญุาตในเร่ืองท่ีก าหนดไว้เก่ียวกบัการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนญุาตตาม เทศบญัญตัินี ้และการไมป่ฏิบตัิ
หรือปฏิบตัไิมถ่กูต้องนัน้ก่อให้เกิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงตอ่สขุภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอ่สภาวะความ
เป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชน 
 
 



             (๘) 
 

            ข้อ ๒๕ ค าสัง่พกัใช้ใบอนญุาตและค าสัง่เพิกถอนใบอนญุาต ให้ท าเป็นหนงัสือแจ้งให้ผู้ รับใบอนญุาต
ทราบ ในกรณีท่ีไมพ่บผู้ รับใบอนญุาต หรือผู้ รับใบอนญุาตไมย่อมรับค าสัง่ดงักลา่ว ให้สง่ค าสัง่โดยทางไปรษณีย์ตอบ
รับ หรือให้ปิดค าสัง่นัน้ไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภมูิล าเนาหรือส านกัท าการงานของผู้ รับใบอนญุาต และให้ถือวา่
ผู้ รับใบอนญุาตนัน้ได้รับทราบค าสัง่แล้วตัง้แต ่เวลาท่ีค าสัง่ไปถึง หรือวนัปิดค าสัง่ แล้วแตก่รณี   
 

  ข้อ ๒๖ ผู้ถกูสัง่เพิกถอนใบอนญุาตจะขอรับใบอนญุาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถกูเพิกถอน
ใบอนญุาตอีกไมไ่ด้จนกวา่จะพ้นก าหนดหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีถกูสัง่เพิกถอนใบอนญุาต  
 

  ข้อ ๒๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ท่ีอยูน่อกเขตพืน้ท่ีการให้บริการเก็บ ขน และ
ก ากดัสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอยของเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน หรือเขตพืน้ท่ีให้การบริการของผู้ได้รับอนญุาตด าเนินกิจการ
รับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิ
คา่บริการตามข้อ ๙ ต้องด าเนินการเก็บ ขน และก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอยให้ถกูต้องด้วยสขุลกัษณะตามวิธีการ                
ท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินโดยค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุประกาศก าหนด  
  ข้อ ๒๘ ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจแตง่ตัง้ข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ินเพ่ือให้ปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึง่แหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบล
ศรีโพธ์ิเงิน ในเร่ืองใดหรือทกุเร่ืองก่อได้ 
  ข้อ ๒๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัติามเทศบญัญตันีิต้้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ
แหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ข้อ ๓๐ ให้นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธ์ิเงิน เป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญตันีิ ้และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ  หรือค าสัง่เพ่ือปฏิบตักิารให้เป็นไปตามเทศบญัญตันีิ  ้

                            ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ ขอ้บงัคบั นั้นเม่ือไดป้ระกาศไวโ้ดยเปิดเผย  ณ  ส านกังานเทศบาลต าบล           
ศรีโพธ์ิเงิน ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

              ประกาศ ณ วนัท่ี ๘  ตลุาคม  ๒๕๕๖     
 

สิทธิราช  บ าเหน็ด 
(นายสิทธิราช  บ าเหน็ด) 

 นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธ์ิเงิน   
 
             เหน็ชอบ 
 
 
 

 



( ๙ ) 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการเกบ็และขนสิ่งปฏกูิลหรือมูลฝอย 
 

ล าดับ รายการ บาท 
๑. อัตราค่าเกบ็และขนสิ่งปฏกูิลหรือมูลฝอย ตามมาตรา ๒๐ (๔)  
๑.๑ ก.คา่เก็บขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกลูครัง้หนึง่ ๆ เศษของลกูบาศก์เมตรหรือลกูบาศก์เมตรแรกและ

ลกูบาศก์เมตรตอ่ ๆ ไป ลกูบาศก์เมตรละ 
๒๕๐.๐๐ 

ข.เศษไมเ่กินคร่ึงลกูบาศก์เมตร ๑๕๐.๐๐ 
ค.เศษเกินคร่ึงลกูบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากบั ๑ ลกูบาศก์เมตร ๒๕๐.๐๐ 

๑.๒ ก.คา่เก็บและขนมลูฝอยประจ าเดือน ส าหรับอาคารหรือเคหะอาคารหรือเคหะ  
 -วันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร  เดือนละ ๑๕.๐๐ 

 -วนัหนึง่เกิน ๒๐ ลิตร แตไ่มเ่กิน ๔๐ ลิตร เดือนละ ๔๐.๐๐ 
 -วนัหนึง่เกิน ๔๐ ลิตร แตไ่มเ่กิน ๖๐ ลิตร เดือนละ ๖๐.๐๐ 
 -วนัหนึง่เกิน ๖๐ ลิตร แตไ่มเ่กิน ๘๐ ลิตร เดือนละ ๑๐๐.๐๐ 
 -วนัหนึง่เกิน ๘๐ ลิตร แตไ่มเ่กิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ ๑๕๐.๐๐ 
 -วนัหนึง่เกิน ๑๐๐ ลิตร แตไ่มเ่กิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ ๓๐๐.๐๐ 
 -วนัหนึง่เกิน ๒๐๐ ลิตร แตไ่มเ่กิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ ๕๐๐.๐๐ 
 -วนัหนึง่เกิน ๓๐๐ ลิตร แตไ่มเ่กิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ ๗๐๐.๐๐ 
 -วนัหนึง่เกิน ๔๐๐ ลิตร แตไ่มเ่กิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ ๙๐๐.๐๐ 

ข.คา่เก็บและขนมลูฝอยประจ าเดือนส าหรับตลาด โรงงานอตุสาหกรรม หรือสถานท่ีซึง่มีมลูฝอย
มากวนัหนึง่เกิน ๕๐๐ ลิตรขึน้ไป 

 

 -วนัหนึง่ไมเ่กิน ๑ ลกูบาศก์เมตร เดือนละ ๒,๐๐๐.๐๐ 
 -วนัหนึง่เกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร คา่เก็บและขนทกุๆ ลกูบาศก์เมตร หรือเศษของลกูบาศก์เมตร 

เดือนละ 
๒,๐๐๐.๐๐ 

ค.คา่เก็บและขนมลูฝอยเป็นครัง้คราวครัง้หนึง่  
 -ไมเ่กิน ๑ ลกูบาศก์เมตร ครัง้ละ ๑๕๐.๐๐ 
 -เกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร คา่เก็บและขนทกุ ๆ ลกูบาศก์เมตร หรือเศษของลกูบาศก์เมตร  

 ลกูบาศก์เมตรละ 
๒๕๐.๐๐ 

๒. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต ด าเนินกจิการตามมาตรา ๑๙  
 ก.รับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย

การคิดคา่บริการ ฉบบัละ 
๓,๐๐๐.๐๐ 

ข.รับท าการก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดคา่บริการ ฉบบัละ 

๓,๐๐๐.๐๐ 

 หมายเหต:ุ อตัราคา่ธรรมเนียมท่ีก าหนด  ต้องไมเ่กินอตัราคา่ธรรมเนียมตามกฎกระทรวง  
ฉบบัท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ 

 
  



แบบค าขอรับใบอนุญาต 

 
        เขียนท่ี …………………………………….. 
       วนัท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 ข้าพเจ้า ………………………………………..อาย…ุ…………….. ปี  สญัชาต ิ………………………. 
อยูบ้่านเลขท่ี ……………. หมูท่ี่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน ………………………….. 
แขวง/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..…………… เทศบาล/สขุาภิบาล/อบต ………………. 
…………………………………….. จงัหวดั ………………………… หมายเลขโทรศพัท์ ……………………... 
 ขอย่ืนค าขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการ  
  (  )  สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท ………………………………………… 
         โดยมีพืน้ท่ีประกอบการ …………………  ตารางเมตร 
  (  )  กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  ประเภท …………………………………………………. 
         ……………………. มีคนงาน …………. คน ใช้เคร่ืองจกัรขนาด ……………….  แรงม้า 
  (  )  กิจการตลาด ท่ีมีการจ าหนา่ย ………………….. ( เป็นประจ า/เป็นครัง้คราว/ตามวนันดั ) 
  (  )  กิจการจ าหนา่ยสินค้าในท่ี/ทางสาธารณสขุ  จ าหนา่ยสินค้าประเภท ……………………… 
         ณ บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ …………………………………….. 
  (  )  กิจการรับท าการเก็บ   ขนหรือก าจดัสิ่งปฏิกลูมลูฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ    ประเภท  

      เก็บขนสิ่งปฏิกลูโดยมีแหลง่ก าจดัท่ี ………………………………………………. 

                                  เก็บขนและก าจดัสิ่งปฏิกลู โดยมีระบบก าจดัอยูท่ี่  .……………………………… 

   เก็บขนมลูฝอย  โดยมีแหลง่ก าจดัท่ี   ….…………………………………………. 

   เก็บขนและก าจดัมลูฝอย โดยมีแหลง่ก าจดัท่ี …………………………………….. 
  (  )  กิจการอ่ืนๆ ตาม พรบ.การสาธารณสขุ พ.ศ.2535 ได้แก่.............. ……………………… 
...............................................................................................................................................................  
ตอ่  ( เจ้าพนกังานท้องถ่ิน ) ………………………………………… พร้อมค าขอนี ้ ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานและ
เอกสารมาด้วย  ดงันีคื้อ 
  1)  ส าเนาบตัรประจ าตวั …………………………………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ ) 
  2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3)  หลกัฐานการอนญุาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  คือ  
   3.1  .…………………………………………………………………………………… 
   3.2  ……………………………………………………………………………………. 
  4)  ..…………………………………………………………………………………………….. 
  5)  …..………………………………………………………………………………………….. 



              ( ด้านหลงัค าขอรับใบอนญุาต ) 
 

                                       แผนผงัแสดงท่ีตัง้สถานประกอบกิจการโดยสงัเขป  

 

   ข้าพเจ้าขอรับรองวา่   ข้อความในแบบค าขอใบอนญุาตนีเ้ป็นความจริงทกุประการ  
 

      ( ลงช่ือ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนญุาต 
       ( ……………………………. ) 
 

ความเหน็ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (  )   เห็นสมควรอนญุาต  และควรก าหนดเง่ือนไขดงันี ้………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
  (  )   เห็นควรไมอ่นญุาต  เพราะ ……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

     ( ลงช่ือ ) …………………………………. เจ้าพนกังานสาธารณสขุ 
      ( ……………………………….. ) 
     ต าแหนง่ ………………………………….. วนัท่ี…../………/…….. 
 

ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
             (   )    อนญุาตให้ประกอบกิจการได้ 
             (   )   ไมอ่นญุาตให้ประกอบกิจการ 
                                                        ( ลงช่ือ ) …………………………………. เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
            ( ……………………………….. ) 
             ต าแหนง่ ………………………….. วนัท่ี…../………/…….. 
 



 

 แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

 
        เขียนท่ี …………………………………….. 
       วนัท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 ข้าพเจ้า ………………………………………..อาย…ุ…………….. ปี  สญัชาต ิ………………………. 
อยูบ้่านเลขท่ี ……………. หมูท่ี่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน ………………………….. 
แขวง/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..…………… เทศบาล/สขุาภิบาล/อบต ………………. 
…………………………………….. จงัหวดั ………………………… หมายเลขโทรศพัท์ ……………………... 
 ขอย่ืนค าขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการประเภท ……………………………………………………… 
…………………………………………………………….  ตามใบอนญุาตเลม่ท่ี ………. เลขท่ี ………/……… 
ออกให้เม่ือวนัท่ี ………. เดือน ………………… พ.ศ………ตอ่ (เจ้าพนกังานท้องถ่ิน) ……………………….. 

พร้อมค าขอนี ้ ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานและเอกสารมาด้วย  ดงันีคื้อ  
  1)  ส าเนาบตัรประจ าตวั …………..………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ) 
  2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3)  หลกัฐานการอนญุาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  คือ  
   3.1  .…………………………………………………………………………………… 
   3.2  ……………………………………………………………………………………. 
  4)  ..…………………………………………………………………………………………….. 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่   ข้อความในแบบค าขอใบอนญุาตนีเ้ป็นความจริงทกุประการ  
 

      ( ลงช่ือ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนญุาต 
       ( ……………………………. ) 
 

ความเหน็ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
    (  )   เห็นสมควรอนญุาต   
    (  )   เห็นควรไมอ่นญุาต  เพราะ  …………………… 
…………………………………………………………. 
( ลงช่ือ ) ……………………. เจ้าพนกังานสาธารณสขุ 
     ( ……………………………….. ) 
   ต าแหนง่ …………………… วนัท่ี…../………/…….. 
 

ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  
    (  )   อนญุาต  ให้ประกอบกิจการได้ 
    (  )   ไมอ่นญุาตให้ประกอบกิจการ 
              ( ลงช่ือ ) …………………….  
             ( ……………………………….. ) 
              ต าแหนง่ ………………………. 
              วนัท่ี…../………/…….. 
 

   


