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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัตเิ ทศบาล เมืองสะเตงนอก
เรื่อง การจัดการสิง่ ปฏิกลู และ มู ลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕
หลักการ
ยกเลิกเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลสะเตงนอก เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๑
และจัดทาเทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
เหตุผล
เนื่องจากเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบล
สะเตงนอก เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกลู และมูล
ฝอย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งใช้บังคับอยู่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และเทศบาลตาบลสะเตงนอกได้
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองสะเตงนอก ซึ่งมีผลตัง้ แต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ไปแล้วนั้น
โดยอาศัยอานาจ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับ
มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล ได้ให้อานาจแก่เทศบาลในการตราเทศบัญญัตโิ ดยไม่ขัดหรือแย้งต่อ
บทกฎหมายเพือ่ ปฏิบัตใิ ห้เป็นหน้าทีข่ องเทศบาล โดยกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดการสิ่งปฏิกลู
และมูลฝอยเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ หรือเป็นเชื้อโรคอันจะเกิดจากสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย
ตามประกาศกฎกระทรวง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมให้บริการ เก็บ ขน
มูลฝอย จึงจาเป็นต้องตราเทศ
บัญญัตนิ ี้

เทศบัญญัตเิ ทศบาล เมืองสะเตงนอก
เรื่อง การจัดการสิง่ ปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยทีเ่ ป็นการสมควรตราเทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกลู และ
มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๕ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แห่ง
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ประกอบมาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓ แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการ
จากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัตใิ ห้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยความเห็นชอบของสภา เทศบาลเมืองสะเตงนอก และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาจึงตราเทศบัญญัตไิ ว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตนิ ี้เรียกว่า “เทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกลู และมูล
ฝอย พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตนิ ี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล เมืองสะเตงนอก เมือ่ ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ทีส่ านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอกแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบล สะเตงนอก เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ.
๒๕๕๑ และให้ใช้เทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ นี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตนิ ี้
“สิ่งปฏิกลู ” หมายความว่า อุจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอืน่ ใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือ
มีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัสดุ ถุงพลาสติก
ภาชนะทีใ่ ส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอืน่ ใดทีเ่ ก็บกวาดจากถนน ตลาด ทีเ่ ลี้ยงสัตว์ หรือทีอ่ นื่
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยทีเ่ ป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยทีเ่ ป็นผลมาจากกระบวนการให้การรักษาพยาบาล การตรวจ
ชันสูตรศพ การใช้สัตว์ทดลอง
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตัง้ จาก
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัตกิ ารตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งทีส่ ร้างขึ้นอย่างอืน่
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ทีห่ รือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานทีห่ รือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้

ข้อ ๕ ให้ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก รองปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก และผู้อานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นพนักงานเทศบาลทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตัง้
มีอานาจปฏิบัตหิ น้าทีต่ ามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๖ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจ
หรือโดยรับประโยชน์ดว้ ยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น หรือเป็นผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดาเนินการรับทาการเก็บขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย
แทนเทศบาลเมืองสะเตงนอกตามเงื่อนไขทีต่ กลงร่วมกัน
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลเมืองสะเตงนอกอาจร่วมกับหน่วยงานรัฐ หรือส่วน
ราชการท้องถิ่นอืน่ ดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
ในกรณีทมี่ เี หตุอนั สมควร เทศบาลเมืองสะเตงนอกอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแทน
ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลเมืองสะเตงนอก หรืออาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการ
รับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกัน
ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานทีซ่ ึ่งอยู่ในเขตพืน้ ทีก่ ารให้บริการเก็บ ขนหรือกาจัด
สิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอยของเทศบาลเมืองสะเตงนอก หรือเขตพืน้ ทีท่ เี่ ทศบาล เมืองสะเตงนอก มอบให้บุคคลอืน่
ดาเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่ เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามอัตราทีก่ าหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตนิ ี้ ทัง้ นี้ การจะกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกาจัดสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอยเทศบาล เมืองสะเตงนอก
จะต้องดาเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ข้อ ๘ เพือ่ ประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกลู
หรือมูลฝอย ในกรณีทยี่ ังไม่มกี ฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอยใช้บังคับในเขตเทศบาล เมือง
สะเตงนอก การจัดการสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอยให้ปฏิบัตติ ามเทศบัญญัตนิ ี้ ดังต่อไปนี้
(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดทาการถ่าย เท ทิง้ หรือทาให้มขี ึ้นซึ่งสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอยในทีห่ รือทางสาธารณะ
นอกจากในทีท่ เี่ ทศบาลเมืองสะเตงนอกจัดไว้ให้
(๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานทีใ่ ดๆ ต้องจัดให้มที รี่ องรับสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอยทีถ่ ูก
สุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิ่น ได้กาหนดไว้
(๓) ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยปละละเลยให้มสี ิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย ในทีด่ นิ ของตน หรือของบุคคลอืน่ ในสภาพ
ทีป่ ระชาชนอาจเห็นได้จากทีส่ าธารณะ
(๔) ห้ามมิให้ผู้ใดทาการถ่าย เท ขน หรือเคลื่อนทีส่ ิ่งปฏิกลู ในถังรับ รถขน หรือเรือขน สถานที่
ถ่ายเท เก็บ หรือพักสิ่งปฏิกลู ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก เว้นแต่จะทาเป็นการกระทาของเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาล
เมืองสะเตงนอก ในการปฏิบัตหิ น้าทีต่ ามทีเ่ ทศบาลเมืองสะเตงนอกได้มอบหมาย
(๕) ห้ามมิให้ผู้ใดนาสิ่งปฏิกลู ไปในที่ หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือเก็บมิดชิด มิให้มี
สิ่งปฏิกลู รั่วไหล หรือมีกลิ่นเหม็นออกมาข้างนอก
(๖) ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายเท หรือระบายสิ่งปฏิกลู จากอาคาร หรือยานพาหนะในทีห่ รือทางสาธารณะ
หรือทางระบายน้าสาธารณะ
ข้อ ๙ เจ้าของผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานทีใ่ ดๆ ต้องจัดให้มภี าชนะรองรับมูลฝอยในสถานที่
อาคาร หรือสถานทีใ่ ดในครอบครองของตน

ภาชนะตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่รั่วไหลและมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงวันและสัตว์อนื่ ๆ ได้ ทัง้ ต้อง
เป็นไปตามทีเ่ จ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ
ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดทาการขน คุย้ เขี่ย หรือขุดมูลฝอยในทีร่ องรับ รถขน หรือเรือนขน หรือ
สถานทีเ่ ทมูลฝอยใดๆ ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก เว้นแต่จะเป็นการกระทาของเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลเมืองสะเตง
นอกในการปฏิบัตหิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๑ ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิง้ หรือทาให้มมี ลู ฝอย ในที่ หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่
สาธารณะอืน่ ใด เป็นต้นว่า ถนน ซอย ตรอก บึง แม่น้า คลอง คู สระน้า บ่อน้า เว้นแต่ทซี่ ึ่งเจ้าพนักงาน
สาธรณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้จัดไว้โดยเฉพาะ
ข้อ ๑๒ ผู้ครอบครองอาคารหรือทีด่ นิ ว่างเปล่า ปล่อยให้มมี ลู ฝอยสะสมหมักหมมจานวนมากจน
ก่อให้เกิดเหตุราคาญเห็นได้จากทีส่ าธารณะจะต้องจัดเก็บ ขน ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในเวลาทีก่ าหนด เมือ่ พ้นกาหนดเวลาแล้วผู้ครอบครองสถานทีห่ รืออาคาร จะต้อง
ให้เจ้าหน้าทีข่ องเทศบาลเมืองสะเตงนอกทาการเก็บขนจากสถานทีด่ งั กล่าวซึ่งตนครอบครอง และต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราทีก่ าหนดท้ายเทศบัญญัตนิ ี้
ข้อ ๑๓ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย
โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ แทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาล เมืองสะเตงนอก จะต้อง
ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบทีก่ าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตนิ ี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / สาเนาทะเบียนบ้าน / บัตรข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง / สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล
(๓) หนังสือมอบอานาจ / ใบทะเบียนพาณิชย์ ( ถ้ามี / ก็กรณีมอบอานาจ)
(๔) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานทีก่ าจัดสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย (ถ้ามี)
(๕) อืน่ ๆ ตามทีเ่ ทศบาลเมืองสะเตงนอก ประกาศกาหนด
ข้อ ๑๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ ๖ จะต้องปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ผูข้ อรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนสิง่ ปฏิกลู ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิง่ ปฏิกลู
(รถดูดส้วม ) ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
(๑.๑.) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก
(๑.๒) ส่วนของรถทีใ่ ช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกลู ต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลงพาหะนาโรค
ได้ มีฝาปิด -เปิดอยู่ดา้ นบน
(๑.๓) มีปมั๊ ดูดสิ่งปฏิกลู และติดตัง้ มาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกลู ด้วย
(๑.๔) ท่อหรือสายทีใ่ ช้ดดู สิ่งปฏิกลู ต้องอยู่ในสภาพทีด่ ี ไม่รั่วซึม
(๑.๕) มีอปุ กรณ์ทาความสะอาดประจารถ เช่น ถังตักน้า ไม้กวาด น้ายาฆ่าเชื้อโรค
(๑.๖) ต้องจัดให้มกี ารแสดงข้อความทีต่ วั พาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกลู ให้รู้ว่าเป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกลู
เช่น “ รถดูดสิ่งปฏิกลู ” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ “ชื่อหน่วยงานทีเ่ ป็นผู้
ออกใบอนุญาต หรือชื่อบริษทั หรือเจ้าของกิจการ ” ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดทีเ่ ห็นได้ชัดเจนตามทีเ่ ทศบาล
เมืองสะเตงนอก ประกาศกาหนด
(๑.๗) ต้องจัดให้มเี สื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุม้ สูงถึงแข้ง สาหรับผู้ปฏิบัตงิ าน

(๑.๘) กรณีทไี่ ม่มรี ะบบกาจัดสิ่งปฏิกลู ของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนาสิ่งปฏิกลู ไปกาจัด ณ แหล่ง
กาจัดทีถ่ ูกสุขลักษณะแห่งใด
(๑.๙) ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย ต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน
ตามทีก่ าหนดในข้อ ๑๓
(๒) ต้องมีแผนงานการดาเนินกิจการรับทาการกาจัดสิง่ ปฏิกลู หรือมูลฝอย ดังต่อไปนี้
(๒.๑) ประเภทของสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอยทีต่ อ้ งการรับกาจัด
(๒.๒) วิธีการกาจัดสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
(๒.๓) วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมเหตุราคาญ ความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิตร่างกาย และทรัพย์สิน รวมทัง้ สุขอนามัยของประชาชน
(๓) รายละเอียดในการดาเนินกิจการดังนี้
(๓.๑) รายละเอียดเกีย่ วกับสถานที่ ทีจ่ ะใช้ในการดาเนินกิจการกาจัดสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย
(๓.๒) แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกาจัดสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย
(๓.๓) แสดงหลักฐานรายละเอียดเกีย่ วกับทีด่ นิ และโรงงานทีจ่ ะใช้ในการดาเนินกิจการดังกล่าว ว่าเป็น
กรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไม่อย่างใดหรือสิ่งใดทีเ่ ป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอืน่ ทีผ่ ู้ขอ
อนุญาตได้เช่าหรือจะเช่าหรือได้มาหรือจะได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไขใด
(๓.๔) หลักฐานอืน่ ใดตามทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
(๔) ผูข้ อรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนมูลฝอย
(๔.๑) หลักฐานทีจ่ าเป็นเพือ่ แสดงการมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามทีก่ าหนดในข้อ ๑๓
(๕) แผนงานการดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน มูลฝอย ดังต่อไปนี้
(๕.๑) ประเภทของมูลฝอยทีต่ อ้ งการเก็บ ขน
(๕.๒) วิธีการเก็บ ขน มูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
(๕.๓) วิธีการแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยก่อนการเก็บ ขน (ถ้ามี)
(๕.๔) วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมเหตุราคาญ ความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน รวมทัง้ สุขอนามัยของประชาชน
(๕.๕) สถานทีแ่ ละวิธีการ ในการกาจัดมูลฝอยทีเ่ ก็บ ขน
(๖) รายละเอียดเกีย่ วกับผูป้ ฏิบตั งิ านและทรัพย์สนิ ทีจ่ ะใช้ในการดาเนินกิจการขั้นต้นดังนี้
(๖.๑) จานวนพนักงานทีค่ าดว่าจะต้องมี และหน้าทีโ่ ดยสังเขป
(๖.๒) จานวนและประเภทของยานพาหนะ และอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการเก็บขน
(๖.๓) สถานทีร่ วบรวมสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ผู้ขออนุญาตต้องระบุดว้ ยว่าทรัพย์สินทีจ่ ะใช้ใน
การดาเนินกิจการดังกล่าว สิ่งใดทีเ่ ป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไม่อย่างใด หรือสิ่งใด
ทีเ่ ป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอืน่ ทีผ่ ู้ขออนุญาตได้เช่าหรือจะเช่าหรือได้มาหรือจะได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไขใด
(๗) หลักฐานอืน่ ใดตามทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่ กาหนด
ข้อ ๑๔ เมือ่ ได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์

วิธีการ หรือเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทัง้ หมด
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นทีจ่ ะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้
ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทัง้ แจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วัน ที่
ได้รับคาขอเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายใน สามสิบวัน นับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามทีก่ าหนดใน
เทศบัญญัตนิ ี้
ในกรณีทมี่ เี หตุจาเป็นทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคแรก ให้ขยายเวลาออกไปได้อกี ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ตอ้ งมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามทีไ่ ด้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มเี หตุอนั สมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๑๖ ในการดาเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ขณะทาการดูดสิ่งปฏิกลู ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัตงิ านสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหุม้
สูงถึงแข้ง และทาความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัตงิ านประจาวัน
(๒) ทาความสะอาดท่อหรือสายทีใ่ ช้ดดู สิ่งปฏิกลู โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกลู เสร็จแล้วให้ทาการดูดน้า
สะอาดจากถังเพือ่ ล้างภายในท่อหรือสายทีใ่ ช้ดดู สิ่งปฏิกลู และทาความสะอาดท่อหรือสายทีใ่ ช้ดดู สิ่งปฏิกลู ด้าน
นอกทีส่ ัมผัสสิ่งปฏิกลู ด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรค
(๓) ทาความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกลู อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง หลังจากทีอ่ อกปฏิบัตงิ านขนถ่ายสิ่ง
ปฏิกลู แล้ว สาหรับน้าเสียทีเ่ กิดจากการล้างต้องได้รับการบาบัดหรือกาจัดด้วยวิธีการทีถ่ ูกสุขลักษณะก่อนปล่อย
ทิง้ สู่สาธารณะ
(๔) กรณีทมี่ สี ิ่งปฏิกลู หกเรี่ยราด ให้ทาการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรค แล้วทาการล้างด้วยน้าสะอาด
(๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัตงิ านขนถ่ายสิ่งปฏิกลู อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๑๗ บรรดาใบอนุญาตทีอ่ อกให้ตามเทศบัญญัตนิ ี้ให้มอี ายุหนึ่งปีนับแต่วันทีอ่ อกใบอนุญาตและให้
ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของเทศบาลเมืองสะเตงนอกเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
เมือ่ ได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสี ย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ตอ่ อายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ ผู้ขอต่อใบอนุญาตยื่นคาขอต่อใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / สาเนาบัตรข้าราชการ /สาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) ใบอนุญาตเดิม
ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราทีก่ าหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตนิ ี้ในวันทีม่ ารับใบอนุญาตสาหรับกรณีทเี่ ป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สาหรับกรณีทเี่ ป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาทีย่ ังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลา

ทีก่ าหนด ให้ชาระค่าปรับเพิม่ ขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมทีค่ า้ งชาระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะ
ได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีทผี่ ู้มหี น้าทีต่ อ้ งเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
จานวน
ข้อ ๑๙ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตนิ ี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดาเนินกิจการตามเทศบัญญัตนิ ี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจา
ก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามทีก่ าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตนิ ี้
ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตนิ ี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้งา่ ย
ณ สถานทีป่ ระกอบกิจการตลอดเวลาทีป่ ระกอบกิจการ
ข้อ ๒๒ ในกรณีทใี่ บอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระทีส่ าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันทีไ่ ด้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบที่
กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตนิ ี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผยู้ ื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ห่งท้องทีท่ ใี่ บอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระทีส่ าคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญา ต
นาใบอนุญาตเดิมเท่าทีเ่ หลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๒๓ ในกรณีทปี่ รากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัตหิ รือปฏิบัตไิ ม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ.
๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตนิ ี้ หรือเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องทีก่ าหนดไว้เกีย่ วกับการประกอบกิจการ
ตามทีไ่ ด้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตนิ ี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาทีเ่ ห็น
สมควรแต่ตอ้ งไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๒๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่ อ ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตัง้ แต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุทจี่ ะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงทีส่ ุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัตหิ รือปฏิบัตไิ ม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวง
ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตนิ ี้ หรือเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในใบอนุญาตใน
เรื่องทีก่ าหนดไว้เกีย่ วกับการประกอบกิจการตามทีไ่ ด้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตนิ ี้
และการไม่ปฏิบัตหิ รือ
ปฏิบัตไิ ม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ทเี่ หมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ ๒๕ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีทไี่ ม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์

ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในทีเ่ ปิดเผยเห็นได้งา่ ย ณ ภูมลิ าเนาหรือสานักทีท่ าการของผู้รับใบอนุญาต และให้
ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตัง้ แต่เวลาทีค่ าสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่งแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการทีถ่ ูกเพิกถอ
น
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันทีถ่ ูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๒๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตัง้ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพือ่ ให้ปฏิบัตหิ น้าที่
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอานาจของเทศบาล เมือง
สะเตงนอก ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ ๒๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ามเทศบัญญัตนิ ี้ตอ้ งระวางโทษตามทีก่ าหนดไว้ในบทกาหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒๙ ให้นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอกรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตนิ ี้ และให้มอี านาจออก
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพือ่ ปฏิบัตกิ ารให้เป็นไปตามเทศบัญญัตนิ ี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕๕๕

(ลงชื่อ )...............................................
(นายเกษมสันต์ สาแม)
นายกเทศมนตรี เมืองสะเตงนอก

เห็นชอบ

บัญชีอตั ราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัตเิ ทศบาล เมืองสะเตงนอก
เรื่อง การจัดการสิง่ ปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๕
ลาดับ

๑.

รายการ

อัตราค่าเก็บและขนสิง่ ปฏิกลู หรือมูลฝอย ตามมาตรา ๒๐(๔)

๑.๑ ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจาเดือนหรือสาหรับอาคารหรือเคหะ
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
วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร ขึ้นไป เดือนละ
๑.๒ ข. ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยประจาเดือนสาหรับตลาด โรงงาน
อุตสาหกรรมหรือสถานทีซ่ ึ่งมีมลู ฝอยมาก (เกิน ๕๐๐ ลิตร/วันขึ้นไป)
วันหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร เดือนละ
วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ
๑.๓ ค. ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราวครั้งหนึง่ ๆ
ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ
แต่ถ้าเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตรหรือ
เศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)

-

๒๐
๔๐
๖๐
๘๐
๑๐๐
๒๐๐
๔๐๐
๖๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐

๑,๕๐๐
๑,๕๐๐

๑๕๐
๑๕๐

๑.๔ ง. ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิง่ ปฏิกลู ครั้งหนึ่ง ๆ เศษของลูกบาศก์เมตร
หรือลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ
เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร
(เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คดิ เท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร )

๒๐๐
๑๐๐

บัญชีอตั ราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัตเิ ทศบาล เมืองสะเตงนอก
เรื่อง การจัดการสิง่ ปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๕

ลาดับ

รายการ

๑.๕

จ. ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน

๑.๖

- กรณีมนี ้าหนักวันหนึ่งไม่เกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณไม่เกิน ๑๓ ลิตร
เดือนละ
- กรณีมนี ้าหนักวันหนึ่งเกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณเกิน ๑๓ ลิตร
ค่าเก็บและขนทุกๆ ๒ กิโลกรัม หรือ ทุกๆ ๑๓ ลิตร หรือเศษของ
แต่ละ ๒ กิโลกรัม หรือแต่ละ ๑๓ ลิตร
เดือนละ
ฉ. ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว
- ค่าเก็บและขนแต่ละครั้งคิดอัตรา
ครั้งละ
(ทัง้ นี้ให้กาหนดเป็นอัตราตามระยะทางทีเ่ ก็บขน)
- กรณีมลู ฝอยมีน้าหนักไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือมีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐
ลิตรให้คดิ อัตราเพิม่ ขึ้นอีก
ครั้งละ
- กรณีมลู ฝอยมีน้าหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือเกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คดิ ค่า
เก็บขนเพิม่ ขึ้นในอัตราทุกๆ ๗๕ กิโลกรัม หรือทุกๆ ๕๐๐ ลิตร หรือเศษ
ของ ๗๕ กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ ลิตร
หน่วยละ

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)

๓๐๐

๓๐๐

๓,๐๐๐

๔๐๐

๔๐๐

บัญชีอตั ราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัตเิ ทศบาล เมืองสะเตงนอก
เรื่อง การจัดการสิง่ ปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๕

ลาดับ

๒.

๒.๑

๒.๒

รายการ

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตให้ดาเนินกิจกรรมการรับ
ทาการเก็บขน รับทาการกาจัดสิง่ ปฏิกลู หรือมูลฝอย ตามมาตรา ๑๙

-

ก. รับทาการเก็บขนสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ

๕,๐๐๐

ข. รับทาการกาจัดสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ

๕,๐๐๐

สม ๑

คาขอรับใบอนุญาต
ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย
โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
เขียนที่ .........................................................
วันที.่ .............เดือน................................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า................................................ ...........อายุ.........................ปี สัญชาติ .............................
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ...................................ออกให้เมือ่ ...............................เป็นผู้มอี านาจ / ตัวแทน นิติ
บุคคล ชื่อ..................... ............................................บ้านเลขที่ / สานักงานเลขที่ ....................... ...........................
ตรอก / ซอย.................... ..............ถนน............................หมูท่ .ี่ .............ตาบล / แขวง.........................................
เขต / อาเภอ............................ .......................จังหวัด......................................โทรศัพท์ ................................. ........
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกลู หรือ มูลฝอยโดย
ทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
๑. ประเภทการประกอบกิจการ ........................................................ ...........................................
๒. ชื่อผู้ประกอบการ.............................. ......................................................................................
๓. สถานทีต่ งั้ เลขที่ .................... ...ตรอก / ซอย.........................ถนน...................หมูท่ ี่ ................
ตาบล................................... .................อาเภอ........................................ ......................จังหวัด ..............................
โทรศัพท์ ........................................... ............................
๔. สถานที่
๔.๑..................................................................... ..................................................................
๔.๒........... ............................................................................................................................
๔.๒........... ............................................................................................................................
๕. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วคือ
๕.๑ สาเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประจาตัวประชาชน จานวน.....................ฉบับ
๕.๒ สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมาย / สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล
จานวน.....................ฉบับ
๕.๓ หนังสือมอบอานาจ / ใบทะเบียนพาณิชย์
จานวน.....................ฉบับ
๕.๔ หนังสือยินยอมให้ใช้ (ถ้ามี ) สถานทีใ่ ช้การกาจัดสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย
จานวน.....................ฉบับ
๕.๕ อืน่ ๆ..................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ...................................................................ผู้ยื่นคาขอ
(...................................................................)

ความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่
( ) เห็นสมควรอนุญาต
และควรกาหนดเงื่อนไข .............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
( ) เห็นสมควรไม่อนุญาต
เพราะ.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ ).............................................................
(
)
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
....... ......../............. ....../.............. ........

(ลงชื่อ ).............................................................
(นายอนุชิติ กิตพิ ฒ
ุ ิพงศ์ )
ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก
.............../.................../..................

คาสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิน่
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

(ลงชื่อ ).................................................
(นายเกษมสันต์ สาแม)
นายกเทศมนตรี เมืองสะเตงนอก

