บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาด เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕
ของเทศบาลตาบลหินดาด อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
-----------------------------------------

หลักการ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ได้กาหนดให้อานาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการ
ตราข้อกาหนดของท้องถิ่น เรื่อง สุขลักษณะของกิจการที่ต้องควบคุมหรือกากับดูแล เพื่อกิจการดังกล่าวให้
ปฏิบัติหรือดาเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม หรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ได้บัญญัติไว้ในหมวดต่างๆดังนี้
หมวด ๓ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
หมวด ๗ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หมวด ๘ เรื่อง ตลาด สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
หมวด ๙ เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เพื่อปรับปรุงข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่เทศบาลตาบล
หินดาดได้
ดาเนินการไปแล้ว ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบัน
เหตุผล
เพื่อให้การดูแลปัญหาการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลหินดาด เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อประโยชน์แก่สุขภาพและพลานามัยของ
ประชาชนโดยส่วนร่วม ขณะเดียวกันจะช่วยให้เทศบาลตาบลหินดาด มีรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย
นายกเทศมนตรีตาบลหินดาด จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาด จานวน ๕ ฉบับ ที่ได้
ดาเนินการยกร่างปรับปรุงขึ้นใหม่ ประกอบด้วย
๑.
เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒
๒.
เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาด เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒
๕๖๒
๔.
เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาด เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.๒๕๖๒
๕.
เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาด เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๒
เพื่อให้สภาเทศบาลตาบล
หินดาด พิจารณาอนุมัติต่อไป

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาด
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒
*************

หลักการ
ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาดให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน จึงมีการแก้ไขเทศบัญญัติ
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๓
เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกาจัด สิ่งปฏิกูล ใน
เขตเทศบาลตาบล หินดาด ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระทาได้โดย การออกเป็น
เทศบัญญัติจึงออกเทศบัญญัติน ี้

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาด
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒
----------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาด ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลหินดาด โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลหินดาด และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลหินดาด เมื่อได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย
ณ สานักงานเทศบาลตาบลหินดาด แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ข้อบังคับตาบลหินดาด เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๔๓ ”
โดยบรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ คาสั่งอื่นใดของเทศบาลตาบลหินดาด ในส่วนที่ได้ตราไว้
แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่ง
เป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่
เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลหินดาด
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
“ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอานาจของเทศบาลตาบลหินดาด
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่ง
ที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้

-๒ข้อ ๕ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตาบลหินดาด เป็นอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลตาบลหินดาด
ข้อ ๖ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เทศบาลตาบลหินดาด อาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการตาม
ข้อ ๕ แทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตาบลหินดาด หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการ
กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามข้อ ๑๑ ก็ได้
ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดทาการถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือ ทาง
สาธารณะ นอกจากในที่ที่เทศบาลตาบลหินดาด จัดไว้ให้ หรือในที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เทศบาลตาบล
หินดาด จัดไว้ให้
ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ที่ ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกาหนด
ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกาจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้เทศบาลตาบลหินดาด มีอานาจประกาศกาหนดเขตพื้นที่การให้บริการและระเบียบ
การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดาเนินกิจการรับทาการ
เก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการตามข้อ ๑๑ ในเขตอานาจของเทศบาลตาบลหินดาด ได้
ข้อ ๑๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน
และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลตาบลหินดาด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน แก่
เทศบาลตาบลหินดาด ตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๑๑ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทา
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลตาบลหินดาด ต้อง
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑๒.๑ หากเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ใน
วันที่ยื่นคาขอรับใบอนุญาต โดยต้องไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย และไม่เคยต้องรับ
โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ รวมทั้งต้องมีหนังสือค้าประกันจากธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย
ในวงเงินตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร อาจยกเว้นไม่ต้องให้มีหนังสือค้าประกันจาก
ธนาคารก็ได้
๑๒.๒ หากเป็นนิติบุคคลต้อง เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยมี
วัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยด้วย โดยต้องมีทุนจด
ทะเบียนไม่ต่ากว่า จานวนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด

-๓๑๒.๓ คุณสมบัติอื่นตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด โดยผู้ที่ประสงค์จะดาเนิน
กิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยจะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลหินดาด ประกาศกาหนด
ข้อ ๑๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ ๑๒ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ก. ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูล
(๑) หลักฐานที่จาเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดในข้อ ๑๒
(๒) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
๒.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก
๒.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ
ป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลงพาหะนาโรคได้ มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน
๒.๑.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย
๒.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม
๒.๑.๕) มีอุปกรณ์ทาความสะอาดประจารถ เช่น ถังตักน้า ไม้
กวาด น้ายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน ๕%)
๒.๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
ให้รู้ว่าเป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “ รถดูดสิ่งปฏิกูล ” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาด
ที่เห็นได้ชัดเจนตามที่เทศบาลตาบลหินดาด ประกาศกาหนด
(๓) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง สาหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน
(๔) กรณีที่ไม่มีระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนา
สิ่งปฏิกูลไปกาจัด ณ แหล่งกาจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด
(๕) หลักฐานอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข. ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๑) หลักฐานที่จาเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดในข้อ ๑๒
(๒) แผนงานการดาเนินกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ดังต่อไปนี้
(ก) ประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ต้องการรับกาจัด
(ข) วิธีการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
(ค) วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การควบคุมเหตุราคาญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิตร่างกาย และทรัพย์สิน รวมทั้งสุขอนามัยของประชาชน
(๓) รายละเอียดในการดาเนินกิจการดังนี้
(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ ที่จะใช้ในการดาเนินกิจการกาจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

-๔(ข) แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(ค) แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน และโรงงานที่จะใช้ใน
การดาเนินกิจการดังกล่าว ว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไม่อย่างใดหรือสิ่งใดที่
เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ผู้ขออนุญาตได้เช่าหรือจะเช่าหรือได้มาหรือจะได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไขใด
(๔) หลักฐานอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน มูลฝอย
(๑) หลักฐานที่จาเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดในข้อ ๑๒
(๒) แผนงานการดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน มูลฝอย ดังต่อไปนี้
(ก) ประเภทของมูลฝอยที่ต้องการเก็บ ขน
(ข) วิธีการเก็บ ขน มูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
(ค) วิธีการแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยก่อนการเก็บ ขน (ถ้ามี)
(ง) วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การควบคุมเหตุราคาญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน รวมทั้งสุขอนามัย
ของประชาชน
(จ) สถานที่และวิธีการ ในการกาจัดมูลฝอยที่เก็บ ขน
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินที่จะใช้ในการดาเนิน
กิจการขั้นต้นดังนี้
(ก) จานวนพนักงานที่คาดว่าจะต้องมี และหน้าที่โดยสังเขป
(ข) จานวนและประเภทของยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เก็บ ขน
(ค) สถานที่รวบรวมสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ผู้ขออนุญาตต้องระบุด้วยว่าทรัพย์สินที่จะใช้ในการดาเนินกิจการ
ดังกล่าว สิ่งใดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไม่อย่างใด หรือสิ่งใดที่เป็นกรรมสิทธิ์
ของบุคคลอื่นที่ผู้ขออนุญาตได้เช่าหรือจะเช่าหรือได้มาหรือจะได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไขใด
(๔) หลักฐานอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้อ ๑๔ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๒ หรือคาขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ ๑๗
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง
หรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ใน
คราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่
ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน ตามที่กาหนดใน
เทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตาม

-๕วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตตามข้อ ๑๔ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอัน
สมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๑๖ ในการดาเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ ๑๔ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ต้องรักษาคุณสมบัติตามที่กาหนดในข้อ ๑๑ ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการตาม
ใบอนุญาต
(๒) ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ตามข้อ ๑๒
(๓) ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดไว้ในใบอนุญาต
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะความปลอดภัย และการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามคาแนะนาหรือคาสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ
ข้อบังคับและคาสั่งเทศบาลตาบลหินดาด
ข้อ ๑๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของเทศบาลตาบลหินดาด เท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ ๑๔ ต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่
กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต สาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุสาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ
เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๑๙ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตาบล
หินดาด
ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดาเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการ
จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้
ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

-๖ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือ
ชารุด ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้
ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๒๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไข ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศ
บัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ ๒๕ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ
หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือ
ว่าผู้รับใบอนุญาตรับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่ที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๒๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ
ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของเทศบาลตาบลหินดาด หรือเขตพื้นที่การให้บริการของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามข้อ ๙ ต้องดาเนินการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้

-๗ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
ข้อ ๒๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการหือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอานาจของ
เทศบาลตาบลหินดาด ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ ๒๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ถือปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบท
กาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๓๐ ให้นายกเทศมนตรีตาบลหินดาด เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

(นายกฤชพล แสงสุนานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหินดาด
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย)
นายอาเภอห้วยแถลงปฏิบตั ริ าชการแทน
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ลาดับ
รายการ
๑. อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามมาตรา ๒๐ (๔)
๑.๑ ก.ค่าเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตร
แรกและลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ
ข.เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร
ค.เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร
๑.๒ ก.ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจาเดือน สาหรับอาคารหรือเคหะอาคารหรือเคหะ
-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.ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจาเดือนสาหรับตลาด โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานที่ซึ่งมี
มูลฝอยมากวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป
-วันหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร เดือนละ
-วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์
เมตร เดือนละ
ค.ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราวครั้งหนึ่ง
-ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ
-เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตรละ
๒. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต ดาเนินกิจการตามมาตรา ๑๙
ก.รับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ
ข.รับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ
หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมที่กาหนด ต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมตาม
กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

บาท
๒๕๐.๐๐
๑๕๐.๐๐
๒๕๐.๐๐
๑๐.๐๐
๔๐.๐๐
๖๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๕๐.๐๐
๓๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐
๗๐๐.๐๐
๙๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
๑๕๐.๐๐
๒๕๐.๐๐
๔,๐๐๐.๐๐
๓,๕๐๐.๐๐

แบบคาขอรับใบอนุญาต
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………….
อยู่บ้านเลขที่ ……………. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………..
แขวง/ตาบล ………………………. เขต/อาเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……………….
…………………………………….. จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………...
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท …………………………………………
โดยมีพื้นที่ประกอบการ ………………… ตารางเมตร
( ) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ………………………………………………….
……………………. มีคนงาน …………. คน ใช้เครื่องจักรขนาด ………………. แรงม้า
( ) กิจการตลาด ที่มีการจาหน่าย ………………….. ( เป็นประจา/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด )
( ) กิจการจาหน่ายสินค้าในที่ /ทางสาธารณสุข จาหน่ายสินค้าประเภท ………………………
ณ บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ ……………………………………..
( ) กิจการรับทาการเก็บ ขนหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจ ประเภท
 เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งกาจัดที่ ……………………………………………….
 เก็บขนและกาจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกาจัดอยู่ที่ .………………………………
 เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหล่งกาจัดที่ ….………………………………………….
 เก็บขนและกาจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งกาจัดที่ ……………………………………..
( ) กิจการอื่นๆ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้แก่.............. ………………………
...............................................................................................................................................................
ต่อ ( เจ้าพนักงานท้องถิ่น ) ………………………………………… พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและ
เอกสารมาด้วย ดังนี้คือ
1) สาเนาบัตรประจาตัว …………………………………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ )
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
3.1 .……………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………….
4) ..……………………………………………………………………………………………..
5) …..…………………………………………………………………………………………..

( ด้านหลังคาขอรับใบอนุญาต )
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต
( ……………………………. )

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกาหนดเงื่อนไขดังนี้ …………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง ………………………………….. วันที…่ ../………/……..
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง ………………………….. วันที่…../………/……..

แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………….
อยู่บ้านเลขที่ ……………. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………..
แขวง/ตาบล ………………………. เขต/อาเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……………….
…………………………………….. จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………...
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท ………………………………………………………
……………………………………………………………. ตามใบอนุญาตเล่มที่ ………. เลขที่ ………/………
ออกให้เมื่อวันที่ ………. เดือน ………………… พ.ศ………ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) ………………………..
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ
1) สาเนาบัตรประจาตัว …………..………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ )
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
3.1 .……………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………….
4) ..……………………………………………………………………………………………..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต
( ……………………………. )
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ……………………
………………………………………………………….
( ลงชื่อ ) ……………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง …………………… วันที่…../………/……..

คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาต ให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) …………………….
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง ……………………….
วันที่…../………/……..

