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๑

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เกีย่ วกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕
เรื่อง การจัดการสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๓
----------------------------------------หลักการ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕ ได้กาํ หนดให้อาํ นาจแก่ราชการส่ วนท้องถิ่นในการ
ตราข้อกําหนดของท้องถิ่น เรื่ อง สุ ขลักษณะของกิจการที่ตอ้ งควบคุมหรื อกํากับดูแล เพื่อกิจการดังกล่าวให้
ปฏิบตั ิหรื อดําเนินกิจการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุ ขสิ่ งแวดล้อม หรื ออาจเป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพ ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕ ได้บญั ญัติไว้ในหมวดต่าง ๆ ดังนี้
หมวด ๓ เรื่ อง การจัดการสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย
หมวด ๖ เรื่ อง การควบคุมการเลี้ยงหรื อปล่อยสัตว์
หมวด ๗ เรื่ อง กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
หมวด ๘ เรื่ อง ตลาด สถานที่จาํ หน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
หมวด ๙ เรื่ อง การจําหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ
ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริ หารส่ วนตําบลทาทุ่งหลวงเป็ นเทศบาลตําบล
ทาทุ่งหลวง ตั้งแต่วนั ที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยประกาศดังกล่าวกําหนดให้บรรดาข้อบัญญัติ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลที่ได้ใช้บงั คับในเรื่ องใดอยูก่ ่อนแล้วคงใช้บงั คับได้ต่อไปเป็ นการชัว่ คราว จนกว่าจะได้
มีการตราเทศบัญญัติในเรื่ องนั้นขึ้นใหม่รวมถึงเพื่อปรับปรุ งข้อบังคับตําบล ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ที่ได้ดาํ เนินการไปแล้ว ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบนั
เหตุผล
เพื่ อ ให้ก ารดู แ ลปั ญ หาการสาธารณสุ ข สิ่ ง แวดล้อ มในเขตพื้น ที่ เ ทศบาลตํา บลทาทุ่ ง หลวง
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อประโยชน์แก่สุขภาพและ
พลานามัยของประชาชนโดยส่ วนร่ วม ขณะเดียวกันจะช่วยให้เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวงมีรายได้จากาธรรมเนี ยม
ใบอนุญาตเพิม่ ขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย นายกเทศมนตรี ตาํ บลทาทุ่งหลวง จึงขอเสนอร่ างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
ทาทุ่งหลวง จํานวน ๕ ฉบับ ที่ได้ดาํ เนินการยกร่ างปรับปรุ งขึ้นใหม่ ประกอบด้วย
๑. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การจัดการสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง สถานที่จาํ หน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. ๒๕๕๓
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๔. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. ๒๕๕๓
๕. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การจําหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้สภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง พิจารณาอนุมตั ิต่อไป

๒

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การจัดการสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๓

๓

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
เรื่อง การจัดการสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๕๓
----------------------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ว่าด้วยการจัดการสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๕๓อาศัยอํานาจตามความในมาตรา มาตรา ๖๐ แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา๖๓
มาตรา ๖๕ แห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย
เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง และผูว้ ่าราชการจังหวัด
ลําพูนจึงตราเทศบัญญัติไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อ ๑ เทศบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การจัดการสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้ อ ๒ เทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับในเขตเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เมื่อได้ประกาศไว้ โดยเปิ ดเผย
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง แล้วเจ็ดวัน
ข้ อ ๓ ให้ยกเลิก “ข้อบังคับตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การกําจัดสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๖”
โดยบรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ คําสั่งอื่นใดของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ในส่ วน
ที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัติน้ ี หรื อซึ่งขัดหรื อแย้งกับเทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้เทศบัญญัติน้ ีแทน
ข้ อ ๔ ในเทศบัญญัติน้ ี
“สิ่ งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรื อปั สสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่ งอื่นใดซึ่ งเป็ นสิ่ ง
โสโครกหรื อมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิ นค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่ อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรื อซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่ งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรื อ
ที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็ นพิษหรื ออันตรายจากชุมชน
“เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี ตาํ บลทาทุ่งหลวง
“เจ้ าพนักงานสาธารณสุ ข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงสาธารณสุ ขให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕
“ผู้ได้ รับแต่ งตั้งจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่น
ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขต
อํานาจของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
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๔

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรื อน โรง ร้าน แพ คลังสิ นค้า สํานักงาน หรื อสิ่ งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยูห่ รื อเข้าใช้สอยได้
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรื อทางซึ่ งมิใช่เป็ นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรื อใช้สญ
ั จรได้
ข้ อ ๕ การจัดการสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เป็ นอํานาจหน้าที่ของเทศบาล
ตําบลทาทุ่งหลวง
ข้ อ ๖ ในกรณี ที่มีเหตุอนั สมควร เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง อาจมอบให้บุคคลใดดําเนิ นการตามข้อ๕
แทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง หรื ออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็ นผูด้ าํ เนินกิจการกําจัด
สิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยตามข้อ ๑๑ ก็ได้
ข้ อ ๗ ห้ามมิให้ผใู ้ ดทําการถ่าย เท ทิ้ง หรื อทําให้มีข้ ึนซึ่งสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอยในที่หรื อ ทางสาธารณะ
นอกจากในที่ที่เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง จัดไว้ให้ หรื อในที่รองรับสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยที่เทศบาลตําบล
ทาทุ่งหลวง จัดไว้ให้
ข้ อ ๘ เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอยที่ถูก
สุ ขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
ประกาศกําหนด
ข้ อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัด สิ่ งปฏิกลู
และมูลฝอย ให้เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง มีอาํ นาจประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริ การและระเบียบการเก็บ
ขนและกําจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย หรื อเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนิ นกิจการรับทําการเก็บ ขน หรื อ
กําจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยโดยทําเป็ นธุรกิจหรื อโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริ การตามข้อ ๑๑
ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ได้
ข้ อ ๑๐ เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อสถานที่ซ่ ึ งอยูใ่ นเขตพื้นที่การให้บริ การเก็บ ขน และกําจัด
สิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง จะต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมการให้บริ การเก็บ ขน แก่เทศบาล
ตําบลทาทุ่งหลวง ตามอัตราที่กาํ หนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัติน้ ี
ข้ อ ๑๑ ห้ามมิให้ผใู ้ ดดําเนิ นกิจการรับทําการเก็บ ขน หรื อกําจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยโดยทําเป็ นธุรกิจ
หรื อโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริ การ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้ อ ๑๒ ผูใ้ ดประสงค์จะเป็ นผูด้ าํ เนิ นกิจการรับทําการเก็บ ขน หรื อกําจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย โดยทํา
เป็ นธุ รกิ จหรื อโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริ การในเขตเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ต้องมี
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
๑๒.๑ หากเป็ นบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่าํ กว่า ๒๐ ปี บริ บูรณ์ในวันที่ยนื่ คํา
ขอรับใบอนุญาต โดยต้องไม่เป็ นผูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เคยเป็ นบุคคลล้มละลาย และไม่เคยต้องรับโทษจําคุก
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุ โทษ
รวมทั้งต้องมีหนังสื อคํ้าประกันจากธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทยในวงเงินตามที่
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๕

เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดในกรณี ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร อาจยกเว้นไม่ตอ้ งให้มีหนังสื อคํ้าประกัน
จากธนาคารก็ได้
๑๒.๒ หากเป็ นนิติบุคคลต้อง เป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยมีวตั ถุประสงค์
ในการดําเนิ นกิจการรับทําการเก็บ ขน หรื อกําจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยด้วย โดยต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่าํ กว่า
จํานวนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
๑๒.๓ คุณสมบัติอื่นตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยผูท้ ี่ประสงค์จะดําเนินกิจการรับทํา
การเก็บ ขน หรื อกําจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยจะต้องยืน่ คําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาํ หนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัติน้ ี
พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่นๆ ตามที่เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ประกาศกําหนด
ข้ อ ๑๓ ผูข้ อรับใบอนุญาตตาม ข้อ ๑๒ จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
๑๓.๑. ผูข้ อรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่ งปฏิกลู
(๑) หลักฐานที่จาํ เป็ นเพือ่ แสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาํ หนดในข้อ ๑๒
(๒) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่ งปฏิกลู (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
(๒.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่ งทางบก
(๒.๒) ส่ วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่ งปฏิกลู ต้องปกปิ ดมิดชิดสามารถ ป้ องกันกลิ่นและ
สัตว์ แมลงพาหะนําโรคได้ มีฝาปิ ด-เปิ ดอยูด่ า้ นบน
(๒.๓) มีปั๊มดูดสิ่ งปฏิกลู และติดตั้งมาตรวัดปริ มาณของสิ่ งปฏิกลู ด้วย
(๒.๔) ท่อหรื อสายที่ใช้ดูดสิ่ งปฏิกลู ต้องอยูใ่ นสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม
(๒.๕) มีอุปกรณ์ทาํ ความสะอาดประจํารถ เช่น ถังตักนํ้า ไม้กวาด นํ้ายาฆ่าเชื้อโรค
(เช่น ไลโซน 5%)
(๒.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตวั พาหนะขนถ่ายสิ่ งปฏิกลู ให้รู้ว่าเป็ นพาหนะ
ขนถ่ายสิ่ งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่ งปฏิกูล” เป็ นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการชื่อ
หน่วยงานที่เป็ นผูอ้ อกใบอนุญาต ชื่อบริ ษทั หรื อเจ้าของกิจการ ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชดั เจนตามที่
เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ประกาศกําหนด
(๓) ต้องจัดให้มีเสื้ อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุม้ สูงถึงแข้ง สําหรับผูป้ ฏิบตั ิงาน
(๔) กรณี ที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่ งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนํา สิ่ งปฏิกูลไป
กําจัด ณ แหล่งกําจัดที่ถูกสุ ขลักษณะแห่ งใด
(๕) หลักฐานอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
๑๓.๒. ผูข้ อรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย
(๑) หลักฐานที่จาํ เป็ นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาํ หนดในข้อ ๑๒
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๖

(๒) แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย ดังต่อไปนี้
(๒.๑) ประเภทของสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยที่ตอ้ งการรับกําจัด
(๒.๒) วิธีการกําจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยให้ถูกสุ ขลักษณะ
(๒.๓) วิธีการป้ องกันไม่ให้เกิดอันตราย การรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม การควบคุมเหตุ
รําคาญ ความปลอดภัยต่อสุ ขภาพ ชีวิตร่ างกาย และทรัพย์สิน รวมทั้งสุ ขอนามัยของประชาชน
(๓) รายละเอียดในการดําเนินกิจการดังนี้
(๓.๑) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ ที่จะใช้ในการดําเนินกิจการกําจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อ
มูลฝอย
(๓.๒) แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย
(๓.๓) แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน และโรงงานที่จะใช้ในการดําเนินกิจการ
ดังกล่าว ว่าเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของผูข้ ออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรื อไม่อย่างใดหรื อสิ่ งใดที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของ
บุคคลอื่นที่ผขู ้ ออนุญาตได้เช่าหรื อจะเช่าหรื อได้มาหรื อจะได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไขใด
(๔) หลักฐานอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
(๑๓.๓) ผูข้ อรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนมูลฝอย
(๑) หลักฐานที่จาํ เป็ นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาํ หนดในข้อ ๑๒
(๒) แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน มูลฝอย ดังต่อไปนี้
(๒.๑) ประเภทของมูลฝอยที่ตอ้ งการเก็บ ขน
(๒.๒) วิธีการเก็บ ขน มูลฝอยให้ถูกสุ ขลักษณะ
(๒.๓) วิธีการแยกหรื อคัดเลือกมูลฝอยก่อนการเก็บ ขน (ถ้ามี)
(๒.๔) วิธีการป้ องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม การควบคุม
เหตุรําคาญ ความปลอดภัยต่อสุ ขภาพ ชีวิต ร่ างกายและทรัพย์สิน รวมทั้งสุ ขอนามัยของประชาชน
(๒.๕) สถานที่และวิธีการ ในการกําจัดมูลฝอยที่เก็บ ขน
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับผูป้ ฏิบตั ิงานและทรัพย์สินที่จะใช้ในการดําเนินกิจการขั้นต้นดังนี้
(๓.๑) จํานวนพนักงานที่คาดว่าจะต้องมี และหน้าที่โดยสังเขป
(๓.๒) จํานวนและประเภทของยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บ ขน
(๓.๓) สถานที่รวบรวมสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ผูข้ ออนุญาตต้องระบุดว้ ยว่าทรัพย์สินที่จะใช้ในการดําเนินกิจการดังกล่าว สิ่ งใดที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์
ของผูข้ ออนุ ญาตและโดยมีภาระติดพันหรื อไม่อย่างใด หรื อสิ่ งใดที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของบุคคลอื่นที่ผขู ้ ออนุญาต
ได้เช่าหรื อจะเช่าหรื อได้มาหรื อจะได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไขใด
(๔) หลักฐานอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
ข้ อ ๑๔ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๒ หรื อคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ ๑๗ ให้
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรื อไม่
สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ตามข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวบรวมความไม่ถูกต้องหรื อความไม่สมบูรณ์น้ นั ทั้งหมด และแจ้งให้ผขู ้ ออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์
ในคราวเดียวกัน และในกรณี จาํ เป็ นที่จะต้องส่ งคืนคําขอแก่ผขู ้ ออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่
ถู ก ต้องหรื อ ความไม่ สมบูร ณ์ ใ ห้ท ราบภายในสิ บห้าวัน นับ แต่ ว นั ได้รับ คําขอเจ้าพนัก งานท้องถิ่ น ต้อ งออก
ใบอนุญาตหรื อมีหนังสื อแจ้งคําสัง่ ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผขู ้ ออนุญาตทราบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั
ได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรื อครบถ้วน ตามที่กาํ หนดในเทศบัญญัติน้ ี ในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมีคาํ สั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง
ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิ บห้าวัน แต่ตอ้ งมีหนังสื อแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จําเป็ นแต่ละครั้งให้ผูข้ ออนุ ญาตทราบก่ อนสิ้ นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรื อตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น
แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๑๕ ผูไ้ ด้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตตามข้อ ๑๔ ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอนั สมควรให้ถือว่า
สละสิ ทธิ์
ข้ อ ๑๖ ในการดําเนินกิจการผูไ้ ด้รับใบอนุญาตตามข้อ ๑๔ ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑๖.๑) ต้องรักษาคุณสมบัติตามที่กาํ หนดในข้อ ๑๑ ตลอดเวลาที่ยงั ดําเนิ นกิจการตาม
ใบอนุญาต
(๑๖.๒) ต้องปฏิบตั ิตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ตามข้อ ๑๒
(๑๖.๓) ต้องปฏิบตั ิให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดไว้ในใบอนุญาต
(๑๖.๔) ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุ ขลักษณะความปลอดภัย และการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ตามคําแนะนําหรื อคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับและ
คําสัง่ เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
ข้ อ ๑๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัติน้ ีให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ออก ใบอนุญาต และให้
ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เท่านั้นการขอต่ออายุใบอนุ ญาตจะต้องยื่นคําขอก่อน
ใบอนุญาตสิ้ นอายุ เมื่อได้ยนื่ คําขอพร้อมกับเสี ยค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตการขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ตามข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ โดยอนุโลม
ข้ อ ๑๘ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตตามข้อ ๑๔ ต้องเสี ยค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาํ หนดไว้
ท้ายเทศบัญญัติน้ ีในวันที่มารับใบอนุญาต สําหรับกรณี ที่เป็ นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรื อก่อนใบอนุญาต
สิ้ นอายุสาํ หรับกรณี ที่เป็ นการขอต่ออายุใบอนุ ญาตตลอดเวลาที่ยงั ดําเนิ นกิจการนั้น ถ้ามิได้เสี ยค่าธรรมเนี ยม
ภายในเวลาที่กาํ หนด ให้ชาํ ระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยีส่ ิ บของจํานวนค่าธรรมเนียมที่คา้ งชําระเว้นแต่ผไู ้ ด้รับ
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ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสี ยค่าธรรมเนี ยมครั้งต่อไปในกรณี ที่ผมู ้ ีหน้าที่
ต้องเสี ยค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อํานาจสัง่ ให้ผนู ้ ้ นั หยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสี ยค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน
ข้ อ ๑๙ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติน้ ี ให้เป็ นรายได้ของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
ข้ อ ๒๐ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตให้เป็ นผูด้ าํ เนิ นกิจการตามเทศบัญญัติน้ ี จะพึงเรี ยกเก็บค่าบริ การจาก
ผูใ้ ช้บริ การได้ไม่เกินอัตราค่าบริ การขั้นสูงตามที่กาํ หนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัติน้ ี
ข้ อ ๒๑ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ ี ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้ อ ๒๒ ในกรณี ที่ใบอนุญาตสู ญหาย ถูกทําลาย หรื อชํารุ ดในสาระที่สาํ คัญ ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตยืน่ คํา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้ทราบถึงการสู ญหาย ถูกทําลาย หรื อชํารุ ด ตามแบบที่
กํา หนดไว้ท ้า ยเทศบัญ ญัติ น้ ี การขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตและการออกใบแทนใบอนุ ญ าตให้เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๒๒.๑) ในกรณี ใบอนุญาตสูญหาย ให้ผยู ้ นื่ คําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่ งท้องที่ที่ใบอนุญาตสู ญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒๒.๒) ในกรณี ใบอนุญาตถูกทําลาย หรื อชํารุ ดในสาระที่สาํ คัญ ให้ผยู ้ ื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้ อ ๒๓ ในกรณี ที่ปรากฏว่าผูร้ ับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ ี ไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ.๒๕๓๕ หรื อเทศบัญญัติน้ ี หรื อเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุ ญาตในเรื่ องที่กาํ หนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ ี เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ตอ้ งไม่เกินสิ บห้าวัน
ข้ อ ๒๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจออกคําสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผูร้ ับใบอนุญาต
(๒๔.๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
อีก
(๒๔.๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒๔.๓) ไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อเทศบัญญัติน้ ี หรื อ
เงื่อนไข ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่ องที่กาํ หนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศ
บัญญัติน้ ี และการไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุ ขภาพของประชาชน
หรื อมีผลกระทบต่อภาวะความเป็ นอยูท่ ี่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
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ข้ อ ๒๕ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาํ เป็ นหนังสื อแจ้งให้ผรู ้ ับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณี ที่ไม่พบผูร้ ับใบอนุ ญาต หรื อผูร้ ับใบอนุ ญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งโดยทาง
ไปรษณี ยต์ อบรับ หรื อให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาํ เนาหรื อสํานักทําการงานของผูร้ ับ
ใบอนุ ญาต และให้ถือว่าผูร้ ับใบอนุ ญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาํ สั่งไปถึง หรื อวันปิ ดคําสั่ง
แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๒๖ ผูถ้ ูกสั่งเพิกถอนใบอนุ ญาตจะขอรับใบอนุ ญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต
ข้ อ ๒๗ เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อสถานที่ใดๆที่อยูน่ อกเขตพื้นที่การให้บริ การเก็บ ขน และ
กําจัดสิ่ งปฏิกูลหรื อมูลฝอยของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง หรื อเขตพื้นที่การให้บริ การของผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาต
ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรื อกําจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยโดยทําเป็ นธุรกิจหรื อโดยได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริ การตามข้อ ๙ ต้องดําเนิ นการเก็บ ขน และกําจัดสิ่ งปฏิกูลหรื อมูลฝอยให้ถูกต้องด้วย
สุ ขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขประกาศกําหนด
ข้ อ ๒๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจแต่งตั้งข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบตั ิหน้าที่
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบล
ทาทุ่งหลวง ในเรื่ องใดหรื อทุกเรื่ องก็ได้
ข้ อ ๒๙ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามเทศบัญญัติน้ ี ตอ้ งระวางโทษตามที่กาํ หนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้ อ ๓๐ ให้นายกเทศมนตรี ตาํ บลทาทุ่งหลวง เป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี และให้มีอาํ นาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรื อคําสัง่ เพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายบุญเลง ดีจิตกาศ)
นายกเทศมนตรี ตาํ บลทาทุ่งหลวง
เห็นชอบ

( นายประจวบ กันธิยะ)
นายอําเภอแม่ทา ปฏิบตั ิราชการแทน
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดลําพูน
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บัญชีอตั ราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่ งปฏิกลู หรือมูลฝอย
ลําดับ
๑
๑.๑

๑.๒

รายการ
อัตราค่ าเก็บและขนสิ่ งปฏิกลู หรือมูลฝอย ตามมาตรา ๒๐ (๔)
ก. ค่าเก็บขนอุจจาระหรื อสิ่ งปฏิกลู ครั้งหนึ่ง ๆ เศษของลูกบาศก์เมตรหรื อ
ลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ
ข. เศษไม่เกินครึ่ งลูกบาศก์เมตร
ค. เศษเกินครึ่ งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร
ก.ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน สําหรับอาคารหรื อเคหะอาคารหรื อ
เคหะ
-วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ
-วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ
-วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ
-วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ
-วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ
-วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ
-วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ
-วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ
-วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ
ข.ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับตลาด โรงงานอุตสาหกรรม หรื อ
สถานที่ซ่ ึงมีมูลฝอยมากวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป
-วันหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร เดือนละ
-วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรื อเศษของ
ลูกบาศก์เมตรเดือนละ
ค.ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็ นครั้งคราวครั้งหนึ่ง
-ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ
-เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรื อเศษของ
ลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์เมตรละ

บาท
๒๕๐.๐๐
๑๕๐.๐๐
๒๕๐.๐๐

๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐
๗๐.๐๐
๘๐.๐๐
๙๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐

๑๕๐.๐๐
๒๕๐.๐๐
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ลําดับ
๒

รายการ
อัตราค่ าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต ดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๙

ก.รับทําการเก็บ ขน สิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย โดยทําเป็ นธุรกิจหรื อได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริ การ ฉบับละ
ข.รับทําการกําจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย โดยทําเป็ นธุรกิจหรื อได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริ การ ฉบับละ
หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมที่กาํ หนด ต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕

๑๑

บาท
๒๐๐
๕๐๐

.
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๑๒

แบบ สม.1
เลขที่..................

เลขที่................/...........
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่ งปฏิกลู หรือมูลฝอย

เขียนที่....................................
วันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า.............................................................................. อายุ.................ปี สัญชาติ.........................
อยูบ่ า้ นเลขที่......................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย........................... ถนน...................................................
ตําบล/แขวง............................. อําเภอ................................................ จังหวัด...................................................
โทรศัพท์............................................ โทรสาร................................................
ขอยืน่ คําร้อง ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรื อกําจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย
ประเภท............................................................................ ต่อ นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
โดยใช้ชื่อกิจการว่า......................................................................... จํานวนคนงาน......................................คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่........................หมู่ที่................ตรอก/ซอย.................................... ถนน...................................
ตําบล/แขวง...................... อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์..................................
โทรสาร............................
พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูข้ อรับใบอนุญาต
สําเนาทะเบียนบ้านของผูข้ อรับใบอนุญาต
สําเนาทะเบียนบ้าน เอกสารนิติบุคคล (ถ้ามี)
บัญชีอตั ราค่าธรรมเนียมในการให้บริ การ
ตัวอย่างหนังสื อสัญญาระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ
ใบยินยอมให้ทิ้งสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย
อื่น ๆ ............................................................................................................................
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แผนทีต่ ้งั สถานประกอบการพอสั งเขป

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ............................................ผูข้ อรับอนุญาต
(................................................)

๑๓
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๑๔

แบบ สม.1
คําขอต่ ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ การเก็บ ขน กําจัด สิ่ งปฏิกลู หรือมูลฝอย
เขียนที่ ................................................................
วันที่ .............. เดือน ........................................ พ.ศ. ........................
ข้าพเจ้า .............................................................. อายุ .......................... ปี สัญชาติ .........................
อยูบ่ า้ นเลขที่ .................. หมู่ที่ .................... ตรอก / ซอย ..................... ถนน .............................................
ตําบล ............................. อําเภอ ................................. จังหวัด ........................ โทรศัพท์.............................
ขอยืน่ คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ การเก็บ ขน กําจัด สิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย ต่อ
นายกเทศมนตรี ตาํ บลทาทุ่งหลวง พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูข้ อรับใบอนุญาต
2 สําเนาทะเบียนบ้านของผูข้ อรับใบอนุญาต
3 สําเนาทะเบียนบ้าน เอกสารนิติบุคคล (ถ้ามี)
4 บัญชีอตั ราค่าธรรมเนียมในการให้บริ การ
5 ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรื อกําจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย (เดิม)
6 อื่น ๆ .........................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคําขอนี้เป็ นจริ งทุกประการ

(ลงชื่อ) ....................................................... ผูข้ อต่ออายุใบอนุญาต
(............................................................... )
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ใบอนุญาตประกอบกิจการ การเก็บ ขน กําจัดสิ่ งปฏิกลู หรือ มูลฝอย
เล่มที่ ..................... เลขที่ ................... ปี ..............................
อนุญาตให้ .................................................................................. สัญชาติ .....................................
บ้านเลขที่ / สํานักงานเลขที่ .................................... หมู่ที่ ..................... ตรอก / ซอย ................................
ถนน ..................................... ตําบล ................................ อําเภอ ............................. จังหวัด ......................
โทรศัพท์ ...........................................
ข้อ 1 ประกอบกิจการประเภท ........................................................... ค่าธรรมเนียม ..................บาท
ใบเสร็ จรับเงินเล่มที่ ............. เลขที่ ................... ลงวันที่ ...................... เดือน ......................... พ.ศ. ..............
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า ................................................................... จํานวนงาน ......................... คน
ตั้งอยูเ่ ลขที่ ................... หมู่ที่ .................... ตรอก / ซอย ................................. ถนน ....................................
ตําบล ........................... อําเภอ ............................... จังหวัด ........................... โทรศัพท์.................................
โทรสาร ..........................
ข้อ 2 ผูไ้ ด้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้
( 1 ) ปฏิบตั ิตามความในเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ องการจัดการสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเคร่ งครัด
( 2 ) ...................................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ................... เดือน ............................... พ.ศ. .................
ออกให้ ณ วันที่ ................. เดือน .......................... พ.ศ. .......................

(ลงชื่อ )
( ................................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

๑๕

