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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปามะคาบ 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปามะคาบ  วาดวยการจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลปามะคาบ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมาย 

ท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ

มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลปามะคาบ  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลปามะคาบ  และนายอําเภอเมืองพิจิตร  จึงตรา

ขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินีเ้รียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปามะคาบ  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้  ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลปามะคาบ  ตั้งแตเมื่อได

ประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลปามะคาบแลวสามสิบวัน 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ   ระเบียบ ประกาศหรือคํา ส่ังอื่นใดในสวนที่ ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปน 

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น   
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“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  หรือท่ีอื่น  

และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลปามะคาบ 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือส่ิง 

ที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลปามะคาบ  

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลปามะคาบ   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึง่  องคการบริหารสวนตําบลปามะคาบอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ 

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลปามะคาบอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลปามะคาบหรืออาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   

ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลปามะคาบมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือ 

เขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย 
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การคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลปามะคาบ  และระเบียบปฏิบัติไดตามความ

จําเปน 

ขอ  ๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือ

กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลปามะคาบหรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหาร 

สวนตําบลปามะคาบ  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการ

บริหารสวนตําบลปามะคาบตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 

การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลปามะคาบจะตองดําเนินการใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ  ๘  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต

องคการบริหารสวนตําบลปามะคาบ  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติดังตอไปนี้ 

(๑)  หามผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  

นอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลปามะคาบจัดไวให 

(๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

ที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๙  หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ  ๑๐  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

ปามะคาบ  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๓)  อื่นๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลปามะคาบประกาศกําหนด 
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ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตาม  ขอ  ๙  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 

    (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

      (๑.๑.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ  

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด-เปดอยูดานบน 

      (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

      (๑.๑.๔)  ทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่วซึม 

      (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

      (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลปามะคาบประกาศกําหนด 

   (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ

ผูปฏิบัติงาน   

   (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนํา

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือเก็บ  ขนมูลฝอย

หรือกําจัดมูลฝอย  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไขตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลปามะคาบ

ประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๒  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือ

ความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และ 
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ในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือ 

ความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ

เงื่อนไขดังตอไปนี้   

    (๑)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลว  ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาด

ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๑.๓)  ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 



 หนา   ๒๔๖ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

   (๑.๔)  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

    (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือเก็บ  ขนมูลฝอย  

หรือกําจัดมูลฝอยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขตามที่องคการบริหารสวนตําบลปามะคาบ

ประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๕  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลปามะคาบเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๗  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลปามะคาบ 

ขอ  ๑๘  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๒๔๗ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถกูทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ  ๒๑  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพัก 

ใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๒  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  

และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือ 

มีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 



 หนา   ๒๔๘ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ  ๒๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือ 

วันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   

ขอ  ๒๔  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๕  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ  ท่ีอยูนอกเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ   

ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลปามะคาบหรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับ

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามวธิกีารทีเ่จาพนักงานทองถิน่โดยคําแนะนาํของเจาพนกังานสาธารณสุขประกาศกาํหนด 

ขอ  ๒๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลปามะคาบ  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนด

โทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๒๘  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปามะคาบเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เฉลิม  แพพวง  

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลปามะคาบ 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปามะคาบ 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ลําดับท่ี ประเภท อัตราคาธรรมเนียม  

(บาท) 

๑ อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 

คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 

(๑.๑) เศษของลูกบาศกเมตร หรือลูกบาศกเมตรแรก และ                

ลูกบาศกเมตรตอๆ ไป                                   ลูกบาศกเมตรละ 

(๑.๒) เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  

(เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 

 

 

 

๒๕๐ 

 

๑๕๐ 

 

๒ อัตราคาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 

(๒.๑) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน                       

ท่ีมีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 

- วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร                                          เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร                            

คาเก็บและขนทุกๆ ๒๐ ลิตร หรือเศษของแตละ ๒๐ ลิตร    เดือนละ                   

คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน                             

ท่ีมีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร 

- วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                 เดือนละ                                          

- วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร 

หรือเศษของลูกบาศกเมตร                                        เดือนละ                   

(๒.๒) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว   

- ครั้งหนึ่งๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                              ครั้งละ                                          

- ครั้งหนึ่งๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร 

หรือเศษของลูกบาศกเมตร                              ลูกบาศกเมตรละ                                          

                      

 

 

 

๒๐ 

 

๒๐ 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑๕๐ 

 

๑๕๐ 

๓ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๙ โดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

- รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป โดยทําเปนธุรกิจ 

หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ             ฉบับละ 

 

 

 

 

๒,๐๐๐ 

 

 



 

ลําดับท่ี ประเภท อัตราคาธรรมเนียม  

(บาท) 

๔ อัตราคาบริการกําจัดขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบล 

ปามะคาบ แกหนวยงานราชการและเอกชน  

- คิดปริมาณขยะมูลฝอยตามปริมาตรของรถท่ีหนวยงานบรรทุกขยะ

มากําจัด ไมวาหนวยงานนั้นๆ จะบรรทุกขยะมาเต็มรถหรือไมก็ตาม 

ดังนี้ 

รถสามลอเครื่อง              คิดเปนปริมาตร   ๑     ลูกบาศกเมตร 

รถกระบะ  ๔  ลอ            คิดเปนปริมาตร   ๒.๕ ลูกบาศกเมตร 

รถบรรทุก  ๔  ลอ            คิดเปนปริมาตร   ๖ ลูกบาศกเมตร 

รถบรรทุก  ๖  ลอ ชวงสั้น   คิดเปนปริมาตร   ๘ ลูกบาศกเมตร 

รถบรรทุก  ๖  ลอ ชวงยาว  คิดเปนปริมาตร   ๑๐ ลูกบาศกเมตร 

รถบรรทุก  ๑๐ ลอ     คิดเปนปริมาตร   ๑๕ ลูกบาศกเมตร 

รถประเภทอ่ืนๆ      พิจารณาตามความเหมาะสม  

 

คาบริการกําจัดขยะมูลฝอย  

- หนวยงานราชการและเอกชน                         ลูกบาศกเมตรละ                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เลขท่ีรับ................/.....................                เลขท่ี................ 

 

 

คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

         

        เขียนท่ี..................................................................... 

         วันท่ี.............เดือน......................................พ.ศ............................ 

 

ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)...................................................................................อายุ......................ป 

สัญชาติ...................บานเลขท่ี......................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................

แขวง/ตําบล.................................เขต/อําเภอ......................................เทศบาล/อบต.........................................................

จังหวัด...................................หมายเลขโทรศัพท................................................ 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ 

ประเภท 

 เก็บขนสิ่งปฏิกูล โดยมีแหลงกําจัดท่ี.................................................................................................. 

 เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี............................................................................. 

 เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี.................................................................................................... 

 เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี............................................................................... 

ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน)..................................................................พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสาร

มาดวย ดังนี้คือ 

๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

๒) สําเนาทะเบียนบาน 

๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ  

๓.๑.................................................................................................... 

๓.๒.................................................................................................... 

  ๔) ............................................................................................................ 

๕) ............................................................................................................ 

 

 

 

      (ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 

 

 



 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้ เปนความจริงทุกประการ 

( ลงชื่อ )........................................................ผูขอรับใบอนุญาต 

                                                   (..............................................................) 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
   (   )  เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไขดังนี้.............................................................. 
.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 
(   )  เห็นควรไมอนุญาต เพราะ................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 

( ลงชื่อ ).....................................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
                                            (..............................................................) 

      ตําแหนง....................................................... 
วันท่ี............../............../.............. 
 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 
                          (   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

                          (   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

( ลงชื่อ ).....................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
                                                  (..............................................................) 

         ตําแหนง........................................................... 
                                                                           วันท่ี............../............../.............. 

 



 

 

 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ........................................................................................ 

เลมท่ี...........................เลขท่ี......................./.......................... 

อนุญาตให.....................................................................สัญชาติ…………………อยูบานเลขท่ี....................................

หมูท่ี.................ตรอก/ซอย................................ถนน.......................................ตําบล/แขวง................................................

อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด...........................................โทรศัพท..................................................... 

ขอ ๑ ประกอบกิจการ.......................................................................ประเภท.......................................................

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา............................................................................................................................................

ตังอยูบานเลขท่ี....................................หมูท่ี.......................ตรอก/ซอย..................................ถนน......................................

ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด.........................................................

โทรศัพท.........................................โทรสาร...........................................มีพ้ืนท่ีประกอบการ.............................ตารางเมตร

ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด.......................................แรงมา จํานวนคนงาน...................................................................คน

ท้ังนี้ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต.........................................บาท (..................................................................................)

ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี...........................เลขท่ี...............................ลงวันท่ี............เดือน...............................พ.ศ.................... 

ขอ ๒ ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลปามะคาบ 

ขอ ๓ ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

    ๑).................................................................................................................................................................... 

๒)....................................................................................................................................................................    

๓).................................................................................................................................................................... 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี.....................เดือน................................................พ.ศ................................... 

  ออกให ณ วันท่ี......................เดือน................................................พ.ศ................................... 

 

              ( ลงชื่อ ).......................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

                                                                         (..............................................................) 

                     ตําแหนง..............................................................  

                                                                                                

 

(มีตอดานหลัง) 



(ดานหลัง) 

รายการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

 

ว.ด.ป. 

ท่ีอนุญาต 

ว.ด.ป. 

สิ้นอายุ 

จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)                                   

เจาพนักงานทองถ่ิน 
คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี เลขท่ี ว.ด.ป. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

คําเตือน 

๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาตใหประกอบการ 

๒. ตองยื่นคําขอตออายใุบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

๓. หากไมขอตออายใุบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด ตามขอ ๒ ตองเสียคาปรับ

เพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐ ของยอดเงินคาธรรมเนียม 

๔. การขอตออายใุบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 

 



คําขอตออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

         

        เขียนท่ี..................................................................... 

              วันท่ี.............เดือน......................................พ.ศ...................... 

 

ขาพเจา...................................................................................อายุ......................ป สัญชาต.ิ.................................                 

บานเลขท่ี......................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย.............................................ถนน............................................................

แขวง/ตําบล.................................เขต/อําเภอ......................................เทศบาล/อบต.........................................................

จังหวัด...................................หมายเลขโทรศัพท................................................ 

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท.......................................................................................

ตามใบอนุญาต เลมท่ี……………..เลขท่ี..................../.............................ออกใหเม่ือวันท่ี................เดือน..............................

พ.ศ............................. ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน)................................................................................................................ 

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้ คือ 

๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

๒) สําเนาทะเบียนบาน 

๓) หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ  

๓.๑.................................................................................................... 

๓.๒.................................................................................................... 

  ๔) ............................................................................................................ 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้ เปนความจริงทุกประการ 

( ลงชื่อ )........................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 

                                    (.........................................................) 

 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสถานประกอบการ              

(   )  เห็นสมควรตออายุใบอนุญาต                                                 

(   )  เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ.............................. 

.....................................................................................                                                

( ลงชื่อ )......................................เจาพนักงานสาธารณสุข 

     (..................................................) 

ตําแหนง.............................................. 

วันท่ี............/.............../......................                                                             

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 

 

(   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได                                                 

(   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ  

 

( ลงชื่อ )......................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

     (..................................................) 

ตําแหนง.............................................. 

วันท่ี............/.............../......................             

                                                 



คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

         

        เขียนท่ี..................................................................... 

              วันท่ี.............เดือน......................................พ.ศ...................... 

 

ขาพเจา...................................................................................อายุ......................ป สัญชาต.ิ.................................                 

อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย.............................................ถนน.......................................................

แขวง/ตําบล.........................................เขต/อําเภอ............................................จังหวัด.......................................................

หมายเลขโทรศัพท................................................ 

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต......................................................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

(๑) ขาพเจาไดรับใบอนุญาต ใหประกอบการ........................................................................................................ 

ประเภท...........................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ......................................................ตารางเมตร 

ตั้งอยู ณ เลขท่ี........................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.........................................

แขวง/ตําบล.........................................เขต/อําเภอ............................................จังหวัด.......................................................

หมายเลขโทรศัพท................................................ ตามใบอนุญาต เลมท่ี……………...เลขท่ี.................../.............................

ออกใหเม่ือวันท่ี................เดือน....................................พ.ศ.............................  

(๒) ใบอนุญาต (   ) สูญหาย (   ) ถูกทําลาย (   ) ชํารุด เม่ือวันท่ี...........เดือน............................พ.ศ.................. 

(๓) พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้ คือ 

(   ) เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

(   ) ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจงเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้ เปนความจริงทุกประการ 

       ( ลงชื่อ )........................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

                           (..............................................................) 

 

 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 

                  (   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได                                                 

                  (   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ  

                                       ( ลงชื่อ )......................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

                                              (..............................................................) 

                                        ตําแหนง.......................................................... 

                                                วันท่ี............/.............../......................             

                                                 
 



 

 

 

 

 

 

ใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ........................................................................................ 

เลมท่ี...........................เลขท่ี......................./.......................... 

อนุญาตให.....................................................................สัญชาติ…………………อยูบานเลขท่ี....................................
หมูท่ี.................ตรอก/ซอย................................ถนน.......................................ตําบล/แขวง................................................
อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด...........................................โทรศัพท..................................................... 

ขอ ๑ ประกอบกิจการ.......................................................................ประเภท.......................................................
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา............................................................................................................................................
ตั้งอยูบานเลขท่ี....................................หมูท่ี.......................ตรอก/ซอย..................................ถนน......................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด.........................................................
โทรศัพท.........................................โทรสาร...........................................มีพ้ืนท่ีประกอบการ.............................ตารางเมตร
ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด.......................................แรงมา จํานวนคนงาน...................................................................คน
ท้ังนี้ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต.........................................บาท (..................................................................................)
ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี...........................เลขท่ี...............................ลงวันท่ี............เดือน...............................พ.ศ.................... 

ขอ ๒ ผูไดรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลปามะคาบ 

ขอ ๓ ผูไดรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้ 
    ๑).................................................................................................................................................................... 

๒)....................................................................................................................................................................    
๓).................................................................................................................................................................... 

ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี.....................เดือน.....................................พ.ศ................................... 
           ออกให ณ วันท่ี.....................เดือน.....................................พ.ศ................................... 

 

              ( ลงชื่อ ).......................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
                                                                         (..............................................................) 
                     ตําแหนง..............................................................  

 

คําเตือน  (๑) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานประกอบกิจการ 
ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

      (๒) หากประสงคประกอบกิจการในปตอไป ตองยื่นคําขอออกใบอนุญาตใหมกอนใบแทนสิ้นอายุ 


