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หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

เหตุผล
เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองพี่น้อง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นเทศบัญญัติที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมและกํากับดูแลในด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย ได้ใช้บังคับมานานแล้ว ไม่ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของสังคม ดังนั้น
เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบัน และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการ
จัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ซึ่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ บัญญัติให้กระทําได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงจําเป็นต้องตรา
เทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๕๔
............................................
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เทศบาลเมืองสองพี่น้องโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ที่ สํานักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองพี่น้อง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๔๐
บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ
ถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือ สิ่งที่
สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ให้เป็น
อํานาจของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลเมืองสองพี่น้องอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการตามวรรค
หนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับ
ทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการก็ได้
บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ ๙ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัด
ของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพื้นที่ที่เทศบาลเมืองสองพี่น้อง มอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพื้นที่การ
อนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขต
อํานาจของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจําเป็น
ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนหรือ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง หรือเขตพื้นที่ที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องมอบให้บุคคลอื่น
ดําเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขต
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติดังต่อไปนี้
(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย เท ทิ้ง หรือทําให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทาง
สาธารณะ นอกจากในที่ที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องจัดไว้ให้
(๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยที่ ถูกสุ ขลั กษณะอย่ า งเพี ย งพอและเหมาะสมตามที่เ จ้ า พนั กงานท้ องถิ่ น โดยคํ า แนะนํ า ของเจ้ า พนั กงาน
สาธารณสุขประกาศกําหนด

ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทํา
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ให้
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ ปม. ๑ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานตามที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องกําหนด
ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ ๙ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ และปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง
ระเบียบและประกาศของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถู กต้ องและความสมบูร ณ์ของคํา ขอ ถ้ าปรากฏว่า คํา ขอดังกล่ าวไม่ถูกต้ องหรื อไม่ส มบู รณ์ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป็นที่
จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตตามแบบ ปม. ๒ หรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาต
พร้ อมด้ ว ยเหตุ ผ ลให้ ผู้ ขออนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ได้ รั บ คํ า ขอซึ่ งมี ร ายละเอี ย ดถู กต้ องหรื อ
ครบถ้วนตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้
ในกรณี ที่มีเ หตุ จํ า เป็ น ที่ เ จ้ า พนั กงานท้ องถิ่ น ไม่ อาจออกใบอนุ ญ าตหรื อยั งไม่ อาจมี คํา สั่ งไม่
อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละ
สิทธิ์
ข้อ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ และปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง
ระเบียบและประกาศของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ข้อ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของเทศบาลเมืองสองพี่น้องเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอตามแบบ ปม. ๓ ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่น
คําขอพร้ อมกับเสีย ค่าธรรมเนี ยมแล้ว ให้ป ระกอบกิจ การต่อไปได้จ นกว่ าเจ้ าพนักงานท้องถิ่น จะสั่ งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ด้วย
ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กําหนด
ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระเว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน เกิน
กว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน
ข้อ ๑๗ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอลดหรือขยายการประกอบกิจการ หรือแก้ไข
รายการในใบอนุญาต หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประกอบกิจการอื่น ๆ ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบ ปม. ๔
ข้อ ๑๘ เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้แจ้งบอกเลิกการดําเนิน
กิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ ปม. ๔ ก่อนถึงกําหนดเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ข้อ ๑๙ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลเมือง
สองพี่น้อง
ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบ ปม. ๔ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย
ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้
ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๒๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม
เทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ข้อ ๒๕ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่ง
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๒๗ การออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) กรณีใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ ปม. ๒ โดยประทับตราสีแดง คําว่า “ใบแทน” กํากับ
ไว้และให้มีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ในสาระสําคัญ แล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปี พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ ๒๘ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ดังนี้
(๑) คําขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ให้ใช้แบบ ปม. ๑
(๒) ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ให้ใช้แบบ ปม. ๒

(๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ให้ใช้แบบ ปม. ๓
(๔) คําขอหรือแจ้งการต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ใช้แบบ ปม. ๔
ข้อ ๒๙ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการ
เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง หรือเขตพื้นที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาต
ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการต้องดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
ข้อ ๓๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลเมือง
สองพี่น้องเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ในเขตอํานาจของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ ๓๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๓๒ ให้นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้องรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อํานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
นายวิโรจน์ คณูวัฒนา
(นายวิโรจน์ คณูวัฒนา)
นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง

เห็นชอบ
(ลงนาม) นายสุภัทร์ ศรีสุนทรพินิจ
(นายสุภัทร์ ศรีสุนทรพินิจ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๔
๑. อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๑) ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ
เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก
และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป
ลูกบาศก์เมตรละ ๒๕๐ บาท
เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร
๑๐๐ บาท
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร
(๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจํารายเดือน
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร
เดือนละ ๑๕ บาท
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
ค่าเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตร
หรือเศษของแต่ละ ๒๐ ลิตร
เดือนละ ๓๐ บาท
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร
แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของ
ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท
(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว
- ครั้งหนึ่ง ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
ครั้งละ ๑๕๐ บาท
- ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตรละ ๑๕๐ บาท
๒. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
(๑) ใบอนุญาตดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการ
(ก) รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(ข) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท

แบบ ปม. ๑
คําขอรับใบอนุญาต
ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
คําขอเลขที่…............../...............
(เจ้าหน้าที่กรอก)
เขียนที่..............................................................
วันที่...........เดือน........................... พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า.....................................................................................................................................................................
บุคคลธรรมดา อายุ ..........ปี สัญชาติ..........บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่......................................................
อยู่บ้านเลขที่............. หมู่......... ซอย/ถนน............................................ตําบล/แขวง...............................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด.......... ................................โทรศัพท์..........................................
นิติบุคคล ประเภท.....................................................จดทะเบียนเมื่อ..............................................................
เลขทะเบียน................................สํานักงานตั้งอยู่เลขที่..............หมู่..........ซอย/ถนน..............................................
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต.............................จังหวัด............................โทรศัพท์...........................
โดย.............................................อายุ........... ปี มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล อยู่บ้านเลขที่............... หมู่...........
ซอย/ถนน...............................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต......................... จังหวัด...........................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า..........................................................................
ตั้งอยู่เลขที่................... ซอย / ถนน................................ตําบลสองพี่น้อง อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์..............................................พื้นที่ประกอบกิจการ...........................ตารางเมตร
พร้อมคําขอนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต หรือของผู้แทนนิติบุคคล
กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล
๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล
๓. หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจกรณีมอบอํานาจ
๔. แผนผังและแผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ (กรณีรับทําการกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย)
๕. สําเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน ที่เจ้าของที่ดินรับรองสําเนาทุกหน้า และสัญญาเช่าหรือ
หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่เจ้าของที่ดิน (กรณีรับทําการกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย)

(ด้านหลังคําขอรับใบอนุญาต)
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย
เทศบัญญัติระเบียบ ประกาศ คําสั่งหรือเงื่อนไขอื่นใดที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องกําหนดไว้ทุกประการ
(ลงชื่อ)..…….…………….……………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต
(..……………………………….…………..)
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….
(ลงชื่อ)....…………………………………….เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(….…………………………………..…..)
ตําแหน่ง..………………………………….......วันที…่ ……./..………/……..…....
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)...………………………………………เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(……..……………………………….……..)
ตําแหน่ง………..………………………………..วันที่…….../..………/……….…..

แบบ ปม. ๒

ใบอนุญาต
ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เล่มที่.................เลขที่................./.............................
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้...................................................อายุ ............ปี สัญชาติ....................
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่.......... ซอย/ถนน....................................... ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต.................................. จังหวัด.................................... หมายเลขโทรศัพท์............................................
ดําเนินกิจการรับทําการ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยใช้ชื่อสถาน
ประกอบกิจการว่า.................................................................พื้นที่ประกอบกิจการ....................ตารางเมตร
ตั้งอยู่เลขที่................ซอย/ถนน....................................ตําบลสองพี่น้อง อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
หมายเลขโทรศัพท์.......................................อัตราค่าธรรมเนียม..................บาท(...................................................)
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่............. เลขที่................ ลงวันที่............... เดือน...........................พ.ศ. ........................
(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเทศบัญญัติว่าด้วยการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(๔) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้
๔.๑) ...................................................................................................................................................
๔.๒)………………...........................…………………..………..……………….………….…………………………………
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่...............เดือน .......................................พ.ศ. .......................
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่............... เดือน .............................................พ.ศ. ......................
ลงชื่อ....................................................
(.........................................................)
ตําแหน่ง……….................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คําเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(มีต่อด้านหลัง)

(ด้านหลัง)
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

แบบ ปม. ๓
คําขอต่ออายุใบอนุญาต
ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
คําขอเลขที่…............../...............
(เจ้าหน้าที่กรอก)
เขียนที่.....................................................................
วันที่...........เดือน........................... พ.ศ.................
ข้าพเจ้า.....................................................................................................................................................................
บุคคลธรรมดา อายุ...........ปี สัญชาติ..........บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่......................................................
อยู่บ้านเลขที่............. หมู่......... ซอย/ถนน.................................................ตําบล/แขวง.........................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.......... .........................................โทรศัพท์......................................
นิติบุคคล ประเภท.....................................................จดทะเบียนเมื่อ.............................................................
เลขทะเบียน...............................สํานักงานตั้งอยู่เลขที่............หมู่..........ซอย/ถนน................................................
ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด...........................โทรศัพท์...........................
โดย..................................................อายุ......... ปี มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล อยู่บ้านเลขที่............. หมู่.........
ซอย/ถนน...............................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต........................ จังหวัด...........................
ขอยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย กําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า.............................................................
ตั้งอยู่เลขที่................... ซอย / ถนน................................ตําบลสองพี่น้อง อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์................................พื้นที่ประกอบกิจการ....................ตารางเมตร ใบอนุญาตเลขที่............../............
ซึ่งจะสิ้นอายุวันที่…………..........................
พร้อมคําขอนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต หรือของผู้แทนนิติบุคคล
กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล
๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล
๓. หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจกรณีมอบอํานาจ
๔. สําเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน ที่เจ้าของที่ดินรับรองสําเนาทุกหน้า และสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่เจ้าของที่ดิน (กรณีรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย)
๕. ใบอนุญาตเดิม
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย
เทศบัญญัติระเบียบ ประกาศ คําสั่งหรือเงื่อนไขอื่นใดที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องกําหนดไว้ทุกประการ

(ลงชื่อ)….......................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(……………….................................)

(ด้านหลังคําขอต่ออายุใบอนุญาต)

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ
………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ)………………………………………เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(….……….……………………….………..)
ตําแหน่ง..…………………………………..วันที่……..../……..…/……………..
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ).………………………………………..เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(…………………….……………………..)
ตําแหน่ง…………………………………..วันที่……..../..………/……………...

แบบ ปม. ๔
คําขอหรือแจ้งการต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
คําขอเลขที่…............../...............
(เจ้าหน้าที่กรอก)
เขียนที่...................................................................
วันที่...........เดือน........................... พ.ศ.................
ข้าพเจ้า.....................................................................................................................................................................
บุคคลธรรมดา อายุ ..........ปี สัญชาติ..........บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่......................................................
อยู่บ้านเลขที่............. หมู่......... ซอย/ถนน...........................................ตําบล/แขวง................................................
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.......... ...............................โทรศัพท์..................................................
นิติบุคคล ประเภท.....................................................จดทะเบียนเมื่อ..............................................................
เลขทะเบียน..............................สํานักงานตั้งอยู่เลขที่..........หมู่..........ซอย/ถนน....................................................
ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด.........................โทรศัพท์............................
โดย..................................................อายุ.......... ปี มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล อยู่บ้านเลขที่........... หมู่..........
ซอย/ถนน................................ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต.................... จังหวัด...............................
ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า.................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่................... ซอย / ถนน................................ตําบลสองพี่น้อง อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์..................................พื้นที่ประกอบกิจการ..................ตารางเมตร ใบอนุญาตเลขที่.............../.............
ขอยื่นคําขอหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี้
ขอรับใบแทนใบอนุญาต เนื่องจาก สูญหาย/ถูกทําลาย ชํารุดในสาระสําคัญ
ขออนุญาตลดหรือขยายการประกอบกิจการ หรือแก้ไขรายการในใบอนุญาต หรือเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการประกอบกิจการอื่น ๆ ดังนี้……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
แจ้งบอกเลิกการดําเนินกิจการ โดยให้มีผลตั้งแต่......................................................................เป็นต้นไป
พร้อมคําขอนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอหรือผู้แจ้ง
๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน หากขอเป็นนิติบุคล
๓. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบกรณีมอบอํานาจ
๔. ใบอนุญาตเดิม
๕. เอกสารการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย
๖. แผนผังสถานประกอบกิจการ กรณีขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
ขอรับรองว่าข้อความในคําขอหรือแจ้งนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)….......................................................ผู้ยื่นคําขอหรือแจ้ง
(…………………...................................)

