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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป  

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม ส านักปลัด เทศบาลต าบลนาค า            
อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 

2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 19/05/2558 
09:44  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม ส านักปลัด เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัด

ขอนแก่น      โทรศัพท์ 043-306095 โทรสาร 043-210800    ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ (- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ  
- ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.หลักเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยย่ืนค าขอตาม
แบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม /กอง/ฝ่ายที่
รับผิดชอบ (ระบ)ุ 
 
     2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 
 (1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกด าเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะ  
 
  (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  
 
 (3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ า
ยานพาหนะด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุมก ากับการขนส่ง
เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 
  (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับท าการเก็บและขน
มูลฝอยทั่วไปพร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค า
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดท าบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2.  หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่
แก้ไขค าขอหรือไม่
ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วนตามที่
ก าหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนค า
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตาม

20 วัน - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ 
 
 

2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน 30 
วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจ้งค าสั่งออก
ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่
อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาต
แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับท าการ
เก็บและขนมูลฝอยทั่วไปแก่
ผู้ขออนุญาตทราบพร้อม

8 วัน - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2. ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายใน 
30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนุญาต
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
 
 

ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมส าเนาแจ้ง
ส านักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช าระ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินที่ค้าง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 



6/14 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายวา่ด้วย
การควบคมุ
อาคาร (ในกรณี
ท่ีมีสถานีขนถ่าย) 
หรือใบอนญุาต
ตามกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินก าหนด) 

2) 

แผนการ
ด าเนินงานใน
การเก็บขนมลู
ฝอยท่ีแสดง
รายละเอียด
ขัน้ตอนการ
ด าเนินงานความ
พร้อมด้าน
ก าลงัคน
งบประมาณวสัดุ
อปุกรณ์และ
วิธีการบริหาร
จดัการ 

- 0 1 ฉบบั ( เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินก าหนด) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 

เอกสารแสดงให้
เห็นวา่ผู้ขบัข่ีและ
ผู้ปฏิบตังิาน
ประจ า
ยานพาหนะผา่น
การฝึกอบรมด้าน
การจดัการมลู
ฝอยทัว่ไป (ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ี
ท้องถ่ินก าหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินก าหนด) 

4) 

ใบรับรองแพทย์
หรือเอกสาร
แสดงการตรวจ
สขุภาพประจ าปี
ของผู้ปฏิบตังิาน
ในการเก็บขนมลู
ฝอย 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินก าหนด) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปฉบับละ 3,000 บาทต่อปี 

(ระบุตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (อัตราค่าธรรมเนียมระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

  
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม ส านักปลัด เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ 

จังหวัดขอนแก่น      โทรศัพท์ 043-306095 โทรสาร 043-210800  
2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มให้เป็นไปตามข้อก าหนดของถิ่น) 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ท าการเก็บและขนมูลฝอย

ทั่วไป 
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แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ..................................................................... 

 

 

                             เขียนที่...........................................................................  

วันที่....................เดือน..................................พ.ศ. .......................  

๑. ข้าพเจ้า............................................................อายุ......................ปี สัญชาติ.......................................  

โดย......................................................................................................ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม
.........................................................................................................อยู่เลขท่ี......................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย
........................ถนน..........................ต าบล.........................อ าเภอ.................จังหวัด......................โทรศัพท์............................ 
๒. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้  

(  ) ส าเนาบัตรประจ าตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) ระบุ................................ 
(  ) ส าเนาทะเบียนบ้าน  
(  ) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือหนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีจ าเป็น (ถ้ามี)  
(  ) ใบมอบอ านาจ (กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ)  
(  ) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
(  ) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
(  ) เอกสารและหลักฐานอื่นตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด  
(๑) ................................................................................................................ ...............  
(๒) ........................................................................................................................... ....  

 

 

 

 

 
  

ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  

 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต         
(...................................................)  

 

 

ค าขอเลขท่ี............/...................          
(เจ้าหน้าท่ีกรอก) 

แผนผังที่ตั้งสถานประกอบกิจการ โดยสังเขป 
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ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

 (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 

 (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

           เนื่องจาก………………………………………………………………………………....................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

   

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

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

     ต าแหน่ง ............................................. 

          วันที่.........../.............../............... 
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ส่วนของเจ้าหน้าที่ 

ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต  

เลขที่................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.........................เดือน.............................พ.ศ. ...................................  

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  
           (  ) ครบ  
 (  ) ไม่ครบคือ  
  ๑)  ...................................................................................................  
                     ๒) ....................................................................................................  
                     ๓) ....................................................................................................  

(ลงชื่อ) ……………………………………………………… 

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

ต าแหน่ง.....................................................................  
 

 

 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต   

เลขที่.................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.........................เดือน..............................พ.ศ. .................................  

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  
 (  )  ครบ  
 (  )  ไม่ครบคือ  
  ๑) ........................................................... ......................................  

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

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

 ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน...............วัน นับตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป  

(ลงชื่อ) ………………………………………………… 
                    (........................................................)  
 ต าแหน่ง.......................................................... 
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        ใบอนุญาต  
ประกอบกิจการ..................................................................... 

เล่มที่..............เลขที่............../.....................  

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่น อนุญาตให้...................................................สัญชาติ.................................... 
ที่อยู่เลขท่ี..........................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.........................ถนน..........................ต าบล..............................  
อ าเภอ.........................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์....................................  
                    ชื่อสถานประกอบกิจการ..............................................ประเภท.........................................................ตั้งอยู่
เลขที่...............หมู่ที.่............ต าบล.....................อ าเภอ.......................จังหวัด........................โทรศัพท์…………………………  

เสียค่าธรรมเนียมปีละ ............................บาท  (............................................ .......) ตามใบเสร็จรับเงิน       
เล่มที่...............เลขที.่.......................ลงวันที่.....................เดือน................................พ.ศ. ..........................  

(๒) ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในเทศบัญญัติของท้องถิ่น  
                     (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง
โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้  
                    (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้ คือ  
                              ๔.๑) รักษาความสะอาดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕  
                             ๔.๒) ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นในกรณีท่ีมีโรคระบาดเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารหรือ
โรคอ่ืนๆ ที่มีผลมาจากการประกอบกิจการดังกล่าว  

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ ออกให้เมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ...............................  

(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุ    วันที่.............เดือน............................พ.ศ. ..............................  

(ลงชื่อ) ......................................................  
 (.....................................................) 
ต าแหน่ง .................................................... 

                           เจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ค าเตือน  (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ  
                 ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท  
           (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไป ต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  
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(ด้านหลัง) 

 

รายการการต่ออายุใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม 
 

วันที่/เดือน/ปี    

ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี  

ที่หมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ค าเตือน  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ  

 


