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********************
หลักการ
ให้ มี เ ทศบัญ ญัติ เ ทศบาลต าบลหนองผึ้ ง ว่ า ด้ ว ยการจัด การสิ่ งปฏิ กู ล และมู ล ฝอยเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการสาธารณสุ ข พ.ศ.2535
เหตุผล
เนื่องจาก องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองผึ้ง ได้รับการจัดตั้งเป็ นเทศบาลตาบล ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม
2550 เป็ นต้นไป ซึ่ งโดยผลดังกล่าวทาให้ขอ้ บังคับองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองผึ้งว่าด้วยการกาจัดสิ่ งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ.2543 ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเป็ นการชัว่ คราวจนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่ องนั้นขึ้น
ใหม่ ตามนัยมาตรา 42 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 และโดยที่มาตรา 60 แห่ งพระราชบัญญัติที่เทศบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ได้ให้อานาจเทศบาลตราเทศบัญญัติโดยไม่ขดั หรื อแย้งต่อกฎหมาย เพื่อให้การปฏิ บตั ิ
เป็ นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี หรื อเมื่อมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้เทศบาลตรา
เทศบัญญัติหรื อให้มีอานาจตราเทศบัญญัติ ประกอบกับมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.2535
ได้ให้อานาจให้ส่วนราชการส่ วนท้องถิ่ นมีอานาจออกข้อกาหนดท้องถิ่ นทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความ
สะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และการจัดการสิ่ งปฏิ กูลและมูลฝอย โดยได้กาหนดห้ามการถ่าย
เท ทิ้ง หรื อทาให้มีข้ ึนในที่หรื อทางสาธารณะซึ่ งสิ่ งปฏิกูลหรื อมูลฝอย นอกจากในที่ที่ราชการส่ วนท้องถิ่น
จัดไว้ให้ กาหนดให้มีที่รองรับสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยตามที่หรื อทางสาธารณะและสถานที่เอกชน กาหนดวิธีการ
เก็ บขนและกาจัดสิ่ ง ปฏิ กูล หรื อมูล ฝอยหรื อให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อสถานที่ใ ด ๆ ปฏิ บตั ิ ใ ห้
ถู ก ต้อ งด้ว ยสุ ข ลัก ษณะตามสภาพหรื อ ลัก ษณะการใช้อาคาร หรื อสถานที่ น้ ัน ๆ ตลอดจนถึ ง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนี ยมการให้บริ หารของราชการส่ วนท้องถิ่นในการเก็บและขนสิ่ งปฏิกูลหรื อมูลฝอยไม่เกิดอัตราตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
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เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองผึง้
เรื่อง การจัดการสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2552
********************
โดยที่เป็ นการสมควรให้มีการจัดการสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอยในเขตเทศบาลตาบลหนองผึ้ง อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา 60 แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 อันเป็ น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ ยวกับการกาจัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลซึ่ งตามมาตรา 26 กับ
มาตรา 29 ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติให้กระทาได้โดยอานาจตามบัญญัติแห่ ง
กฎหมาย เทศบาลตาบลหนองผึ้ง โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลหนองผึ้งและผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชี ยงใหม่ จึงออก
เทศบัญญัติไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองผึ้ง เรื่ อง การจัดการสิ่ งปฏิ กูลและมูลฝอย
พ.ศ.2552
ข้อ 2 เทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับในเขตเทศบาลตาบลหนองผึ้ง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิ ดเผย ณ ที่
ทาการของเทศบาลตาบลหนองผึ้งแล้ว เจ็ดวัน
ข้อ 3 นับแต่วนั ที่เทศบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับเป็ นต้นไป ให้ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนอง
ผึ้ง เรื่ อง การกาจัดสิ่ งปฏิกลู มูลฝอย พ.ศ.2543
บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรื อคาสั่งอื่นใดในส่ วนที่ได้ออกไว้แล้วในเทศบัญญัติน้ ี หรื อซึ่ ง
ขัดหรื อแย้งกับเทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้เทศบัญญัติน้ ีแทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัติน้ ี
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี ตาบลหนองผึ้ง
“เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่ งได้รับแต่งตั้งจากรั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงสาธารณสุ ขให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.2535
“ผูไ้ ด้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่น
ซึ่ งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่ นให้ปฏิ บตั ิ การตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 ในเขต
อานาจของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง
“สิ่ งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรื อปั สสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่ งอื่นใดซึ่ งเป็ นสิ่ งโสโครกหรื อมี
กลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิ นค้า เศษวัสดุถุงพลาสติก ภาชนะ
ที่ ใ ส่ อ าหาร เถ้า มู ล สั ต ว์ ซากสั ต ว์ หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ เ ก็ บ กวาดจากถนน ตลาด ที่ เ ลี้ ย งสั ต ว์ห รื อ ที่ อื่ น และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็ นพิษหรื ออันตรายจากชุมชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรื อน โรง ร้ าน แพ คลังสิ นค้า สานักงาน หรื อสิ่ งที่สร้ างขึ้น
อย่างอื่นซึ่ งบุคคลอาจเข้าอยูห่ รื อเข้าใช้สอยได้

3
“ที่หรื อทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรื อทางซึ่ งมิใช่เป็ นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรื อใช้สัญจรได้
ข้อ 5 การเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตาบลหนองผึ้งเป็ นอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง
ข้อ 6 ห้า มมิ ใ ห้ผูใ้ ดท าการถ่ า ย เท ทิ้ ง หรื อทาให้มี ข้ ึ นซึ่ ง สิ่ ง ปฏิ กูล และมู ล ฝอยในที่ หรื อ ทาง
สาธารณะ นอกจากในที่ที่เทศบาลตาบลหนองผึ้ง จัดไว้ให้ หรื อในที่ รองรั บสิ่ งปฏิ กูลหรื อมูลฝอยที่ เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง จัดไว้ให้
ข้อ 7 เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอยที่ถูก
สุ ขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เทศบาลตาบลหนองผึ้งประกาศกาหนด
ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกาจัดสิ่ งปฏิกูลและ
มูลฝอย ให้เทศบาลตาบลหนองผึ้ง.มีอานาจประกาศกาหนดเขตพื้นที่การให้บริ การและระเบียบการเก็บ ขน และ
กาจัดสิ่ งปฏิ กูลหรื อมูลฝอย หรื ออาจร่ วมกับหน่ วยงานของรั ฐหรื อราชการส่ วนท้องถิ่ นอื่ นดาเนิ นการภายใต้
ข้อตกลงร่ วมกันก็ได้ หรื อการอนุ ญาตให้บุคคลใดดาเนิ น กิจการรับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่ งปฏิกูลหรื อมูล
ฝอย โดยทาเป็ นธุ รกิ จหรื อโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริ การตามข้อ 10 ในเขตอานาจของ
เทศบาลตาบลหนองผึ้งได้
ตามความในวรรคต้น มิให้ใช้บงั คับกับการจัดการของเสี ยอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และให้ผู ้
ดาเนิ นกิ จการโรงงานที่ มี ข องเสี ย อันตรายและผูด้ าเนิ นกิ จการรั บ ท าการเก็ บ ขนหรื อก าจัดของเสี ย อันตราย
ดังกล่าว แจ้งการดาเนินกิจการเป็ นหนังสื อต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 9 เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อสถานที่ซ่ ึ งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริ การการเก็บ ขน และ
กาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยของเทศบาลตาบลหนองผึ้งจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมการให้บริ การเก็บ ขน แก่เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง ตามอัตราที่กาหนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัติน้ ี
ข้อ 10 ในกรณี ที่มีเหตุอนั สมควร เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อาจอนุ ญาตให้บุคคลใดดาเนิ นกิจการรับทา
การเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่ งปฏิ กูลหรื อมูลฝอย โดยทาเป็ นธุ รกิ จหรื อโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริ การ หรื ออาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการตามข้อ 5 แทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง
ก็ได้
ข้อ 11 ผูใ้ ดประสงค์จะดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย โดยทาเป็ นธุ รกิจ
หรื อโดยได้รับ ประโยชน์ ตอบแทนด้วยการคิ ด ค่ า บริ ก ารในเขตเทศบาลตาบลหนองผึ้ง จะต้องยื่น ค าขอรั บ
ใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัติน้ ี พร้อมกับเอกสาร และหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน
(3) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(4) อื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลหนองผึ้งประกาศกาหนด
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ข้อ 12 ผูข้ อรับใบอนุญาตตาม ข้อ 11 จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. กิจการกาจัดเก็บขนและกาจัดสิ่ งปฏิกลู
ก.ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนสิ่ งปฏิกลู
(1) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่ งปฏิกลู (รถดูดส้วม) ซึ่ งมีคุณลักษณะดังนี้
1. รถขนถ่ายสิ่ งปฏิกลู ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่ งทางบก
2. ส่ วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่ งปฏิ กูลต้องปกปิ ดมิดชิ ดสามารถ ป้ องกันกลิ่ นและสัตว์
แมลง พาหะนาโรคได้ มีฝาปิ ด-เปิ ดอยูด่ า้ นบน
3. มีปั๊มดูดสิ่ งปฏิกลู และติดตั้งมาตรวัดปริ มาณของสิ่ งปฏิกลู ด้วย
4. ท่อหรื อสายที่ใช้ดูดสิ่ งปฏิกลู ต้องอยูใ่ นสภาพที่ดี ไม่รั่วซึ ม
5. มีอุปกรณ์ทาความสะอาดประจารถ เช่น ถังตักน้ า ไม้กวาด น้ ายาฆ่าเชื้อโรค( เช่น ไลโซน 5%)
6. ที่ตวั พาหนะขนถ่ายสิ่ งปฏิกูลต้องจัดให้มีการแสดงข้อความ ให้รู้วา่ เป็ นพาหนะขน
ถ่าย สิ่ งปฏิกูล เช่น “ รถดูดส้วม ” เป็ นต้น ต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบ
กิ จการ ชื่ อหน่ วยงานที่ เป็ นผูอ้ อกใบอนุ ญาต ชื่ อบริ ษ ทั หรื อเจ้าของกิ จการ ด้วยตัว
อักษรไทยซึ่งมี ขนาดที่เห็นได้ชดั เจน
(2) ต้องจัดให้มีเสื้ อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุม้ สู งถึงแข้ง สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงาน
(3) ในกรณี กาจัดสิ่ งปฏิกลู เอง ต้องมีระบบบาบัดที่ถูกหลักสุ ขาภิบาล โดยที่แหล่งกาจัดนั้น
จะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุราคาญ
(4) กรณี ที่ไม่มีระบบกาจัดสิ่ งปฏิกลู ของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนา สิ่ งปฏิกลู ไปกาจัด
ณ แหล่งกาจัดที่ถูกต้องแห่งใด
(5) ผูด้ าเนินการขนถ่ายสิ่ งปฏิกลู จะคิดค่าบริ การได้ไม่เกินอัตราที่เทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด
ข. ผูข้ อรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการกาจัดสิ่ งปฏิกลู
(1) ต้องมีระบบบาบัดสิ่ งปฏิกลู ที่สามารถรองรับการหมักสิ่ งปฏิกูลในถังปิ ดนานอย่างน้อย 28 วัน
แล้วปล่อยสิ่ งปฏิ กูลที่หมักแล้วลงบนลานทรายกรอง ตากตะกอนให้แห้งสนิ ท ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
(2) ขณะทาการดูดสิ่ งปฏิกลู ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องสวมเสื้ อคลุม ถุงมือยาง รองเท้ายาง
(3) ทาความสะอาดท่อหรื อสายที่ใช้ดูดสิ่ งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่ งปฏิกูลเสร็ จแล้วให้ทาการ
ดูดน้ า สะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรื อสายดูด และทาความสะอาดท่อหรื อสายดูดด้าน
นอก ที่สัมผัสสิ่ งปฏิกลู ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรคที่ไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม
(4) ทาความสะอาดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้งหลังจากที่ออกปฏิบตั ิงานขนถ่ายสิ่ งปฏิกลู แล้วและน้ า
เสี ยที่เกิดจากการล้างรถต้องได้รับการบาบัดที่ถูกหลักสุ ขาภิบาล การบาบัดน้ าทิ้งโดยใช้ลาย
ทรายซึ มหรื อท่อซึ มจะต้องห่างจากแหล่งน้ าดื่มน้ าใช้ไม่นอ้ ยกว่า 30 เมตร
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(5) กรณี สิ่งปฏิ กูลเรี่ ยราด ให้ทาการฆ่าเชื้ อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้ อโรคที่ไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
และไม่ ก่ อ ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มแล้ว ท าความสะอาดด้ว ยน้ า ตามค าแนะน าของ
เจ้าหน้าที่
(6) ทาความสะอาดเสื้ อคลุมถุงมือยางและรองเท้ายางทุกวันที่ปฏิบตั ิงาน
(7) ต้องปิ ดฝาถังหมักทุกครั้งหลังจากที่ใส่ สิ่งปฏิกลู ลงในถังหมักแล้ว
(8) มีการตรวจสุ ขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
2.กิจการทาการเก็บขนและกาจัด ขยะมูลฝอย
ก. ผูข้ อรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนมูลฝอย
(1) รถเก็บขนมูลฝอยทุกคัน ต้องได้รับการออกแบบประกอบและสร้างให้มีลกั ษณะถูกต้องตาม
กฎหมายขนส่ งทางบกและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถป้ องกันการปลิวตกหล่นของมูล
ฝอยและการรั่วไหลของน้ าเสี ยจากมูลฝอยในขณะทาการจัดเก็บและขนย้ายไปยังสถานที่
กาจัด
(2) รถขนมู ล ฝอยทุ ก คัน ต้องมี ข้อความด้า นข้างและด้า นหลัง รถขนาดรู ปลัก ษณะและสี ที่
เทศบาลตาบลหนองผึ้งเห็นสมควร ดังนี้
รถเก็บขนมูลฝอย
ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตาบลหนองผึ้ง
ใบอนุญาตเลขที่........./..............
ชื่อ(บริ ษทั หรื อเจ้าของกิจการ)และ(หมายเลขโทรศัพท์
(ตัวหนังสื อขนาดเห็นได้ชดั เจน)
(3) ผูร้ ับจ้างต้องจัดให้มีพนักงานขับรถ พนักงานเก็บขนมูลฝอยตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
สาหรับการบริ การเก็บขนมูลฝอยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานเก็บขนมูล
ฝอยแต่ละวัน
(4) ผูร้ ับจ้างต้องจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยสาหรับผูส้ ัญจรทางเท้าริ มถนนและภาชนะรองรับ
มูลฝอยรวมในเขตพื้นที่บริ การตามรู ปแบบ ชนิ ด และตาแหน่ งที่เทศบาลตาบลหนองผึ้ง
กาหนด
(5) ผูร้ ับจ้างจะต้องทาการเก็บขนมูลฝอยที่จดั เก็บแล้วนั้น ไปกาจัดยังสถานที่จากัดมูลฝอยของ
เทศบาลตาบลหนองผึ้งหรื อสถานที่อื่นตามที่เทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนดเท่านั้น
(6) ผูร้ ับ จ้างต้อ งจัดให้มีสถานที่ ทางานถาวรภายในเขตเทศบาลตาบลหนองผึ้ง ซึ่ งสามารถ
ติดต่องานได้สะดวกโดยจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจาสานักงานและโทรศัพท์ติดต่อใน
จานวนที่ เหมาะสมตลอดเวลาท างานปกติ และสถานที่ ท าการจะต้องเปิ ดให้ประชาชน
สามารถเข้ามาติดต่อรับบริ การหรื อร้องเรี ยนได้ในระหว่างเวลาทางานได้โดยสะดวก
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(7) ผูร้ ับจ้างต้องจัดให้มีลานจอดรถหรื ออาคารจอดรถสาหรับรถเก็บมูลฝอยทุกคันที่ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและต้องดูแลให้สถานที่ดงั กล่าวอยูใ่ นสภาพที่ดีและถูกสุ ขลักษณะตลอดเวลา
(8) ผูร้ ับจ้างต้องจัดให้มีการล้างทาความสะอาดอย่างน้อยวันละ 1ครั้ง หลังจากที่ออกปฏิบตั ิงาน
เก็บขนมูลฝอย และน้ าเสี ยที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบาบัดที่ถูกหลักสุ ขาภิบาล
(9) ในระหว่างปฏิบตั ิงานพนักงานทุกคนของผูร้ ับจ้างต้องสวมใส่ ชุดเครื่ องแบบที่มีชื่อ นามสกุล
ตามแบบที่เทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนดหรื อตามที่ ผูร้ ั บจ้างตกลงไว้กบั เทศบาลตาบล
หนองผึ้ง ก่อนเริ่ มดาเนินการ
(10) ในการปฏิบตั ิงานผูร้ ับจ้างต้องควบคุมดูแลมิให้มีการดาเนินการเก็บขนมูลฝอยในลักษณะที่
ไม่ปลอดภัยต่อการทางานหรื อก่อให้เกิดเหตุราคาญหรื อทาให้เกิดการละเมิดบุคคลอื่น
(11) ในกรณี ที่มีการจัดกิ จกรรมพิเศษเช่ น งานประจาท้องถิ่ น งานนักขัตฤกษ์ต่างๆซึ่ งจัดโดย
จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตาบลหนองผึ้ง หน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานเอกชน เทศบาล
ตาบลหนองผึ้งจะแจ้งให้ผรู ้ ับจ้างทราบล่วงหน้า เพื่อการให้บริ การจัดเก็บ ขนมูลฝอยใน
บริ เวณที่มีการจัดงานเป็ นพิเศษในช่ วงระหว่างงานและเมื่องานเสร็ จสิ้ นแล้ว โดยผูร้ ับจ้าง
ไม่อาจคิดค่าบริ การเพิม่
(12) ผูร้ ับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงานอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้งเพื่อคุม้ ครอง
สุ ขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน
(13) ผูร้ ับจ้างเก็บขนมูลฝอยจะเก็บค่าบริ การพิเศษเพิ่มจากที่เทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนดไว้
ไม่ได้
ข.ผูข้ อรับอนุญาตดาเนินกิจการจากัดมูลฝอย
ส่ วนราชการหรื อเอกชนที่รับดาเนิ นการกาจัดมูลฝอยต้องปฏิ บตั ิ ตามประกาศข้อกาหนดของ
เทศบาลตาบลหนองผึ้งหรื อตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขหรื อคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มู ล ฝอยอัน ตรายและมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ต้อ งมี ก ารปฏิ บ ัติ ก ารตามที่ จ าเป็ นและให้ ถู ก ต้อ งด้ว ย
สุ ขลักษณะ ตามลักษณะมูลฝอย โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายและการแพร่ ของเชื้อโรคตามวิธีการที่ถูกต้องตามหลัก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(1) ห้ามมิให้ผใู ้ ดนาสิ่ งปฏิ กูลมูลฝอยไปในที่หรื อทางสาธารณะเว้นแต่จะได้ใส่ ภาชนะหรื อที่
เก็บมิดชิดไม่ให้สิ่งปฏิกลู มูลฝอยหรื อกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก
(2) ห้ามมิให้ผใู ้ ดถ่าย เท ทิ้งสิ่ งปฏิกลู มูลฝอยออกจากที่รองรับมูลฝอย
ข้อ 13 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุ ญาตตามข้อ 11 หรื อคาขอต่ออายุใบอนุ ญาตตามข้อ 19 ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่ นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรื อไม่
สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามข้อ 11 และข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวม
ความไม่ถูกต้องหรื อความไม่สมบูรณ์น้ นั ทั้งหมด และแจ้งให้ผขู ้ ออนุ ญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราว
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เดียวกัน และในกรณี จาเป็ นที่จะต้องส่ งคืนคาขอแก่ผขู ้ ออนุ ญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง
หรื อความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ได้รับคาขอ
ข้อ 14 เจ้าพนักงานท้องถิ่ นต้องออกใบอนุ ญาตหรื อมีหนังสื อแจ้งคาสั่งไม่อนุ ญาตพร้ อมด้วย
เหตุผลให้ผขู ้ ออนุ ญาตทราบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ได้รับคาขอซึ่ งมีรายละเอียดถูกต้องหรื อครบถ้วนตามที่
กาหนดในข้อ 11 และข้อ 12
ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่ นไม่อาจออกใบอนุ ญาตหรื อยังไม่อาจมี คาสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิ บห้าวัน
แต่ตอ้ งมีหนังสื อแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็ นแต่ละครั้งให้ผขู ้ ออนุ ญาตทราบก่อนสิ้ นกาหนดเวลาตาม วรรค
หนึ่งหรื อตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ 15 ผูไ้ ด้รับ อนุ ญาต ต้องมารั บ ใบอนุ ญาตตามข้อ 14 ภายในสิ บ ห้า วันนับ แต่ วนั ที่ ไ ด้รับ
หนังสื อแจ้งการอนุ ญาตจากเจ้า พนัก งานท้องถิ่ น หากไม่ มารั บ ภายในก าหนดเวลาดัง กล่ า วโดยไม่มี เหตุ อนั
สมควรให้ถือว่าสละสิ ทธิ์
ข้อ 16 ภายใต้บ งั คับ ข้อ 15 ผูไ้ ด้รับ ใบอนุ ญาตตามข้อ 14 ต้องช าระค่ า ธรรมเนี ย มการออก
ใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามอัตราที่กาหนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัติน้ ี
ข้อ 17 ใบอนุ ญาตที่ ออกให้ตามเทศบัญญัติน้ ี มีอายุหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ ออกใบอนุ ญาต และให้
ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของเทศบาลตาบลหนองผึ้งเท่านั้น
ข้อ 18 ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตผูใ้ ดประสงค์จะดาเนิ นกิ จการต่อไป ต้องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุ ญาต
ตามแบบที่กาหนดไว้ทา้ ยข้อบังคับนี้ ภายในกาหนดสามสิ บวันก่อนใบอนุ ญาตสิ้ นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับ
เสี ยค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ 19 การขอต่ออายุใบอนุ ญาตและการอนุ ญาตให้ต่ออายุใบอนุ ญาตให้ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ตามข้อ 11 และข้อ 12 โดยอนุโลม
ข้อ 20 ถ้าผูไ้ ด้รับใบอนุญาตมิ ได้เสี ยค่าธรรมเนี ยมภายในเวลาที่กาหนดตามข้อ 16 หรื อผูท้ ี่ขอ
ต่ออายุใบอนุญาตมิได้เสี ยค่าธรรมเนี ยมภายในเวลาที่กาหนดตามข้อ 18 ต้องชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ
ของจานวนค่าธรรมเนี ยมที่คา้ งชาระ เว้นแต่จะได้บอกเลิ กการดาเนิ นกิ จการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสี ยค่าธรรมเนี ยมครั้ง
ต่อไป
ในกรณี ที่ผมู ้ ีหน้าที่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนี ยมตามวรรคหนึ่ งค้างชาระค่าธรรมเนี ยมติดต่อกันเกิ น
กว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผนู ้ ้ นั หยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสี ยค่าธรรมเนี ยมและค่าปรับจน
ครบจานวน
ข้อ 21 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติน้ ี ให้เป็ นรายได้ของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง
ข้อ 22 ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตให้ดาเนินกิจการตามเทศบัญญัติน้ ีจะเรี ยกเก็บค่าบริ การจากผูใ้ ช้บริ การ
ได้ไม่เกินอัตราค่าบริ การขั้นสู งตามที่กาหนดไว้ทา้ ยข้อบัญญัติน้ ี
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ข้อ 23 ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ ี ต้องแสดงใบอนุ ญาตไว้โดยเปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 24 ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระที่ ส าคัญ ให้ ผู้ไ ด้รั บ
ใบอนุ ญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุ ญาตตามแบบที่กาหนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัติน้ ี ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้
ทราบถึงการสู ญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ด
ข้อ 25 ผูย้ ื่นคาขอรับใบแทนใบอนุ ญาตตามข้อ 24ต้องปฏิ บตั ิตามหลัก เกณฑ์ วิธี การ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ใบอนุ ญาตสู ญหาย ให้ผูย้ ื่นคาขอรับใบแทนใบอนุ ญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสู ญหาย มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณี ถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระที่ ส าคัญ ให้ผูย้ ื่น ค าขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตน า
ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ 26 ในกรณี ที่ปรากฏว่าผูร้ ั บใบอนุ ญาตตามเทศบัญญัติน้ ี ไม่ปฏิ บตั ิ หรื อปฏิ บตั ิ ไม่ถูกต้อง
ตาม บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 หรื อเทศบัญญัติน้ ี หรื อเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่ องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ ไ ด้รับ ใบอนุ ญาตตามเทศบัญญัติน้ ี เจ้า พนักงานท้องถิ่ นมี อานาจสั่ ง พัก ใช้ใ บอนุ ญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ตอ้ งไม่เกินสิ บห้าวัน
ข้อ 27 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผูร้ ับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้อ งค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ า ได้ ก ระท าความผิ ด ตามพระราชบัญ ญัติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535
(3) ไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.2535
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 หรื อเทศบัญญัติน้ ี หรื อ
เงื่อนไข ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่ องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุ ญาตตามเทศ
บัญญัติน้ ี และการไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิ บตั ิไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิ ดอันตรายอย่างร้ ายแรงต่อสุ ขภาพของประชาชน
หรื อมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็ นอยูท่ ี่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ 28 คาสั่ ง พัก ใช้ใ บอนุ ญาตและค าสั่ งเพิ กถอนใบอนุ ญาต ให้ทาเป็ นหนัง สื อแจ้ง ให้ผูร้ ั บ
ใบอนุ ญาตทราบ ในกรณี ที่ไม่พบผูร้ ับใบอนุ ญาต หรื อผูร้ ับใบอนุ ญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดย
ทางไปรษณี ยต์ อบรับ หรื อให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรื อสานักทาการงานของผูร้ ับ
ใบอนุ ญาต และให้ถือว่าผูร้ ั บใบอนุ ญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่ เวลาที่ ค าสั่งไปถึ ง หรื อวันปิ ดคาสั่ ง
แล้วแต่กรณี
ข้อ 29 ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุ ญาตจะขอรับใบอนุ ญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุ ญาต
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ลาดับ
1.

2.

3.

บัญชีอัตราค่ าธรรมเนียมท้ ายเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลหนองผึง้
อัตราค่ าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรื อมูลฝอย
ประเภทการค้ า
ค่ าธรรมเนียม
(บาท)
ค่ าเก็บและขนอุจจาระหรื อสิ่งปฏิกูลครั ง้ หนึ่ง ๆ
เศษของลูกบาศก์เมตรหรื อลูกบาศก์แรก
และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป
ลูกบาศก์เมตรละ
250
เศษไม่เกินลูกบาศก์เมตร
150
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้ คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร
ค่ าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทัว่ ไปประจาเดือน
ที่มีปริ มาณวันหนึง่ ไม่เกิน 20 ลิตร
เดือนละ
40
- ที่มีปริ มาณวันหนึง่ เกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร เดื อ นละ
80
- ที่มีปริ มาณวันหนึง่ เกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร เดือนละ
120
- ที่มีปริ มาณวันหนึง่ เกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร เดือนละ
160
- ที่มีปริ มาณวันหนึง่ เกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร เดือนละ
200
- ที่มีปริ มาณวันหนึง่ เกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร เดือนละ
240
- ที่มีปริ มาณวันหนึง่ เกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร เดือนละ
300
- ที่มีปริ มาณวันหนึง่ เกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร เดือนละ
400
- ที่มีปริ มาณวันหนึง่ เกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร เดือนละ
500
- ที่มีปริ มาณวันหนึง่ เกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
2,000
- ที่มีปริ มาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ
ลูกบาศก์เมตร หรื อเศษของลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
2,000
(ข.) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทัว่ ไปเป็ นครัง้ คราว
- ครัง้ หนึง่ ๆ ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
ครัง้ ละ
150
- ครัง้ หนึง่ ๆ เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์
เมตร หรื อเศษของลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตรละ
150
ค่ าเก็บและขนมูลฝอยติดเชือ้
ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื ้อเป็ นรายเดือน
- ที่มีน ้าหนักวันหนึง่ ไม่เกิน 2 กิโลกรัม
หรื อมีปริ มาณไม่เกิน 13 ลิตร
เดือนละ
300
- ที่มีน ้าหนักวันหนึ่งเกิน 2 กิโลกรัม หรื อมีปริ มาณเกิน 13 ลิตร

หมายเหตุ
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ค่าเก็บและขนทุก ๆ 2 กิโลกรัม หรื อ ทุก ๆ 13 ลิตร หรื อเศษของ
แต่ละ 2 กิโลกรัม หรื อแต่ละ 13 ลิตร
เดือนละ
ข. ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื ้อเป็ นครัง้ คราว
- ค่าเก็บและขนแต่ละครัง้ คิดอัตราครัง้ ละ
เดือนละ
(ทังนี
้ ้ ให้ กาหนดเป็ นอัตราตามระยะทางที่เก็บขน)
- กรณีที่มลู ฝอยมีน ้าหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม หรื อมีปริ มาณไม่
เกิน 500 ลิตร ให้ คิดอัตราเพิ่มขึ ้นอีก
ครัง้ ละ
- กรณีที่มลู ฝอยมีน ้าหนักเกิน 75 กิโลกรัม หรื อเกิน 500 ลิตร ให้
คิดค่าเก็บขน เพิ่มขึน้ ในอัตราทุก ๆ 75 กิโลกรั ม หรื อทุกๆ 500
ลิตร หรื อเศษของ 75 กิโลกรัม หรื อ 500 ลิตร
หน่วยละ
อัตราค่ าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
- อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดาเนินกิจการตามมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยทาเป็ นธุรกิ จหรื อได้ รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้ วยการคิดค่าบริ การ
(ก) รับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอยทัว่ ไป ฉบับละ
(ข) รับทาการกาจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอยทัว่ ไป
ฉบับละ
(ค) รับทาการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื ้อ
ฉบับละ
(ง) รับทาการกาจัดมูลฝอยติดเชื ้อ
ฉบับละ

300
3,000

400

400

5,000
5,000
10,000
10,000
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แบบคาขอรับใบอนุ ญาต/ต่ออายุใบอนุ ญาต
ประกอบกิจการ.....................................................................
เขียนที่......................................................................
วันที่....................เดือน..................................พ.ศ. ..........................
1. ข้ าพเจ้ า...............................................................อายุ......................ปี สัญชาติ.......................
โดย............................................................................................................ผู้มีอานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คล
ปรากฏตาม...............................................................................................................................................
ที่อยูเ่ ลขที่......................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย........................................ถนน................................
ตาบล..............................อาเภอ...............................จังหวัด..............................โทรศัพท์............................
2. พร้ อมคาขอนี ้ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้ วยแล้ ว คือ
( ) สาเนาบัตรประจาตัว......................................(ประชาชน/ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
( ) สาเนาทะเบียนบ้ าน
( ) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร หรื อหนังสือให้ ความเห็นชอบการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม หรื อใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จาเป็ น
( ) ใบมอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
( ) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คล
( ) หลักฐานที่แสดงการเป็ นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
( ) เอกสารและหลักฐานอื่นตามที่ราชการส่วนท้ องถิ่นประกาศกาหนด
(1) .................................................................................................................................
(2) .................................................................................................................................
แผนผังที่ต้ งั สถานประกอบกิจการ โดยสังเขป

(ลงชื่อ)..................................................ผูข้ อรับใบอนุ ญาต
(..................................................)
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ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ ออายุใบอนุญาต (สาหรับเจ้ าหน้ าที)่
เลขที่................................ได้รับเรื่ องเมื่อวันที่.........................เดือน.............................พ.ศ. ...................................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
( ) ครบ
( ) ไม่ครบคือ
1. .................................................................................................
2. .................................................................................................

(ลงชื่อ)
(...............................................................)
ตาแหน่ง.....................................................................
...........................................................................................................................................................................
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ ออายุใบอนุญาต (สาหรับผู้ขอรับใบอนุญาต)
เลขที่.................................ได้รับเรื่ องเมื่อวันที่.........................เดือน..............................พ.ศ. .................................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
( ) ครบ
( ) ไม่ครบคือ
1. .................................................................................................
2. .................................................................................................

(ลงชื่อ)
(...............................................................)
ตาแหน่ง.....................................................................
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ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ...........................................................................
เล่มที่...............เลขที่........................./.........................
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่น อนุ ญาตให้...................................................สัญชาติ..........................................
ที่อยูเ่ ลขที่..........................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย........................ถนน.........................ตาบล..........................
อาเภอ.........................................จังหวัด..................................โทรศัพท์....................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ..............................................ประเภท.........................................................
ตั้งอยูเ่ ลขที่.............หมู่ที่.............ตาบล....................อาเภอ................จังหวัด.......................โทรศัพท์.....................
ค่าธรรมเนียมปี ละ.........................บาท (...........................................) ใบเสร็ จรับเงินเล่มที่...............
เลขที่........................ลงวันที่.....................เดือน............................พ.ศ. ....................................
(2) ผูร้ ับอนุ ญาตต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์วธิ ี การและเงื่อนไขที่กาหนดในข้อบัญญัติของท้องถิ่น
(3) หากปรากฏภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุ ญาตนี้ เป็ นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(4) ผูร้ ับใบอนุ ญาตต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้ คือ
4.1 ................................................................................................................................
4.2 ...............................................................................................................................
(5) ใบอนุ ญาตฉบับนี้ ออกให้เมื่อวันที่.........................เดือน............................พ.ศ. ...............................
(6) ใบอนุ ญาตฉบับนี้ สิ้ นสุ ดเมื่อวันที่..........................เดือน..............................พ.ศ. ..............................

(ลงชื่อ) .............................................................
(.............................................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คาเตือน (1) ผูร้ ับใบอนุ ญาตต้องแสดงใบอนุ ญาตนี้ไว้โดยเปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
(2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปี ต่อไปต้องยืน่ คาขอต่ออายุใบอนุ ญาตก่อนใบอนุญาตสิ้ นอายุ
(มีดา้ นหลัง)

