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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหอคา
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒558
……………………………………………………………..
หลักการ
เพื่อ ให้ มีเทศบัญญัติเทศบาล ตาบลหอคา ว่ าด้วย การ จาหน่าย สิ นค้าใน ที่หรือทางสาธารณะ
ใช้ บังคับในเขตเทศบาล และเพื่อ ให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
เหตุผล
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึง่ เป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และได้มีกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กาหนดให้กิจการบางประเภทเป็นกิจการทีต่ ้องการควบคุมภายในท้องถิ่น นั้น จึงเห็นสมควรตรา
เทศบัญญัติ เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕ ๘ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง เพื่อประโยชนในการจาหน่ายสินค้าในที่หรือ ทางสาธารณะโดยได้
กาหนดหลักเกณฑในการอนุญาต อัตราค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาต วิธีการและ เงื่อนไข ให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติตลอดจนการอื่นใดที่จาเป็น เพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเพื่อให้เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕ เพื่อขอความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบล หอคา และผู้ว่าราชการจังหวัด บึงกาฬ จึงประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติของ
เทศบาลตาบลหอคา ต่อไป
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เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหอคา
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕58
……………………………
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหอคา ว่าด้วย การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา
๖๓ มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
เทศบาลตาบลหอคา โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลหอคา และผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ จึงตรา
เทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบล หอคา เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕58”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบล หอคา ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปดเผย ที่สานักงาน
เทศบาลตาบลหอคาแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
“ที่หรือทางสาธารณะ ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชนหรือใช้สัญจรได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลหอคา
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ข้อ ๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชนใช้สอยของประชาชนทั่วไป
ห้ามมิให้ผู้ใดจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่าย โดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการออกใบอนุญาต ตาม
วรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะ
จัดวางสินค้าเพื่อจาหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ รวมทั้งจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใด
ตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจาหน่ายหรือสถานที่ จัดวางสินค้า ให้แตก
ต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตจะกระทาได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาต ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้า
พนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว
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ข้อ ๖ ในการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งเป็ที่ในดปกติ
ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑดังต่อไปนี้
(๑) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย
(๒) ให้จัดวางสินค้าที่จาหน่ายบนแผงวางสินค้าหรือจัดวางในลักษณะอื่นตามที่
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(๓) แผงวางสินค้าทาด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(
๔) จัดวางสินค้าและสิ่งของใดๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่ นล้าออกนอกบริเวณที่กาหนด
ทั้งนี้ รวมทั้งตัวของผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าด้วย
(๕) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จาหน่ายสินค้าในระหว่างการจาหน่ายอยู่เสมอ
(๖) ห้ามมิให้กระทาการใดๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุราคาญแก่ผู้อื่น เช่น การใช้เครื่องกาเนิดไฟฟา เครื่อง
ขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทป เป็นต้น
(๗) เมื่อเสร็จสิ้นการจาหน่ายทุกครั้งต้องเก็บสินค้าและสิ่งของใดๆ
ที่เกี่ยวข้องจากบริเวณ ที่
จาหน่ายให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า
(๘) หยุดการจาหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการตามที่เทศบาล
ตาบลหอคาประกาศกาหนด
(๙) การอื่นที่จาเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้ง การปองกัน
มิให้เกิดเหตุราคาญและการปองกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยคาแนะนาของ
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกาหนด
ข้อ ๗ ในการจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่ง
ที่ใดเป็นปกติ ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑดังต่อไปนี้
(๑) แผงจาหน่ายอาหารทาจากวัสดุที่ทาความสะอาดง่าย มีสภาพดี เป็นระเบียบ อยู่สูงจากพื้น
อย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
(๒) อาหารปรุงสุกมีการปกปดหรือมีการปองกันสัตวแมลงนาโรค
(๓) สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสารบนอาหาร (อย.)
(๔) น้าดื่มต้องเป็นน้าทีส่ ะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาด มีการปกปดมีก๊อกหรือทางเทรินน้า
(๕) เครื่องดื่มต้องใส่ภาชนะที่สะอาด มีการปกปด และมีที่ตักที่มีด้ามยาวหรื
อมีก๊อกหรือทางเทรินน้า
(๖) น้าแข็งที่ใช้บริโภค
๖.๑) ต้องสะอาด
๖.๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปด อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
๖.๓) ที่ตักน้าแข็งมีด้ามยาว
๖.๔) ต้องไม่นาอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่ไว้ในน้าแข็ง
(๗) ล้างภาชนะด้วยน้า ยาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน้าสะอาด ๒ ครั้ง หรือล้างด้วยน้าไหล
และอุปกรณการล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
(๘) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาดหรือวางเป็นระเบียบ ในภาชนะ
โปร่งสะอาด และมีการปกปด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
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(๙) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อนาไปกาจัด
(๑๐) ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากัน เปื้อนและสวมหมวกหรือ
เน็ทคลุมผม
(๑๑) ใช้อุปกรณในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสาเร็จแล้ว
(๑๒) ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปดแผลให้มิดชิด
ข้อ ๘ ในการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่าย
สินค้า จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑดังต่อไปนี้
(๑) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย
(๒) ไม่ทงิ้ มูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ
(๓) ห้ามมิให้กระทาการใดๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุราคาญแก่ผู้อื่น เช่นการใช้เครื่องขยายเสียงเป็นต้น
(๔) หยุดการจาหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการตามที่เทศบาล
ตาบลหอคาประกาศกาหนด
(๕) การอื่นที่จาเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้ง การปองกัน
มิให้เกิดเหตุราคาญและการปองกันโรคติดต่อ
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยคาแนะนาของ เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกาหนด
ข้อ ๙ ในการจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จาหน่าย
และผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๘
(๒) สวมเสื้อที่มีแขน ใช้ผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปดปองกัน เส้นผมมิให้
ตกลงในอาหาร
(๓) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องทาแผลให้เรียบร้อย
(๔) ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียม ทา ประกอบ ปรุง หรือจาหน่ายอาหาร
(๕) ไม่ไอหรือจามรดบนอาหาร
(๖) ที่เตรียม ทา ประกอบ ปรุง และแผงวางจาหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพื้น ไม่น้อยกว่า
๖๐ เซนติเมตร
(๗) ไม่เททิ้งเศษอาหาร หรือน้าที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้าสาธารณะ
(๘) ใช้ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณในการจาหน่ายอาหารที่สะอาด
(๙) ปกปดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้ และ อุปกรณในการ
จาหน่ายอาหาร เพื่อปองกันฝุนละออง แมลงวันและสัตวพาหะนาโรคอื่นๆ
(๑๐) ใช้น้าที่สะอาดในการทา ประกอบ ปรุง แช่ หรือล้างอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ
เครื่องใช้ และอุปกรณในการจาหน่ายอาหาร
(๑๑) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ และไม่เททิ้งมูลฝอยลงใน ท่อหรือ
ทางระบายน้าสาธารณ ะ
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ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าประกอบกิจการ
เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่า
เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคติดต่อดังต่อไปนี้
(๑) วัณโรค
(๒) อหิวาตกโรค
(๓) ไข้รากสาดน้อย (ไทฟอยด)
(๔) โรคบิด
(๕) ไข้สุกใส
(๖) โรคคางทูม
(๗) โรคเรื้อน
(๘) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
(๙) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส
(๑๐) โรคติดต่ออื่นๆ ที่ทางราชการกาหนด
ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงคจะจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่
กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลหอคาประกาศกาหนด
ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลตาบล หอคา เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕8 โดยเคร่งครัด
(๒) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/หลักเกณฑ/ข้อกาหนด/ข้อกฎหมาย/คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
เคร่งครัด
(๓) ปฏิบัติตามคาสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยเคร่งครัด
(๔) ต้ องให้ความร่วมมือกับเทศบาลตาบล หอคา ตามที่เทศบาลตาบล หอคาร้องขอโดยไม่มีข้อแม้
ใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หา กไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าว โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า สละสิทธิ์
ข้อ ๑๔ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่อใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ ความถูกต้อง
และความสมบูรณของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการหรือเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่ สมบูรณนั้นทั้งหมด และ
แจ้งให้ผ้ขู ออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขอ
อนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณให้ทราบภายใน
15 วันนับแต่วันได้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาต
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้
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ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่
อนุญาตได้
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้
ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จาหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จะต้องมีบัตร
ประจาตัวตามแบบที่เทศบาลตาบล หอคากาหนด และจะต้องติดบัตรประจาตัวไว้ที่อกเสื้ อด้านซ้าย ตลอดเวลาที่
ประกอบกิจการ
ข้อ ๑๖ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของเทศบาล
ตาบลหอคา เท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียม
แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตใ ห้ เป็นไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ ด้วย
ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว ้ท้ายเทศบัญญัติ
นี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ สาหรับกรณีที่
เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด
ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิก
การดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมแ ละค่าปรับจนครบ
จานวน
ข้อ ๑๘ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตาบลหอคา
ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคาขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุดตามแบบที่กาหนดไว้ท้า ย
เทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแท นใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้่ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาต
นาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
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้อ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ในเรื่องที่กาหน ดไว้ ้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ตามเทศ
บัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 15 วัน
ข้อ ๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้
และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือ
มีผลกระทบ
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ ๒๓ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าวให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับ หรือ
ให้ปดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปดเผยเห็นได้ง่าย ณ
ภูมิลาเนาหรือสานักงานของผู้รับ ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้ว ตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึงหรือวันปดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีก
ไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนด 1 ปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๒๕ ผู้ใดฝาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบท
กาหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒๖ ให้นายกเทศมนตรีตาบลหอคา รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ)
(นายวรกฎ ศรีแก่น)
นายกเทศมนตรีตาบลหอคา
- เห็นชอบ
(ลงชื่อ)

8
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหอคา
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
ลาดับ
๑

รายการ

/รายปี

การจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ
๑. จัดวางสินค้าเป็นปกติ

๒

ค่าธรรมเนียม (บาท)

200

๒. จัดวางสินค้าในงานเทศกาล / นักขัตฤกษ / แผงลอยชั่วคราว

50

การเดินเร่ขาย

๕๐

การเข็นรถเร่ขาย

100

รถจักรยานยนต,จักรยานยนตพ่วงเร่ขาย

100

รถยนตเร่ขาย

200
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คาขอรับใบอนุญาต
การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เขียนที…่ …………………………………
วันที…่ ………..เดือน……………………..พ.ศ………….……
ข้าพเจ้า…………………………………….................อายุ…….ปี สัญชาติ………..…อยู่บ้านเลขที่………
หมู่ที่……ตรอก/ซอย…..………………..ถนน…………………………...……ตาบล……………..…...อาเภอ…………..……..…..
จังหวัด…………………………….โทรศัพท…………………………………..……….
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะประเภท…………................….
ต่อนายกเทศมนตรีตาบลหอคา โดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบกิจการว่า..................................................................
พื้นที่ประกอบการ..................................ตารางเมตร จานวนคนงาน.......................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที.่ .............
หมู่ท.ี่ ......................ตาบล...............................อาเภอ........................................จังหวัด.......................................
โทรศัพท............................................... โทรสาร....................................................
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ
๑. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ของผู้ขอรับใบอนุญาต
ขนาด ๑x๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต
จานวน ๒ ฉบับ
๓. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๒ ฉบับ
๔. ใบรับรองแพทย
๕. ………………………………………………………………………………………………………
แผนผังที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………………….........................ผู้ขอรับใบอนุญาต
(.........................…………………………….)
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ความเห็นของเจ้าหน้าที่
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกาหนดเงื่อนไขดังนี้
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
( ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ..........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...............................................เจ้าหน้าที่
(...........................................)
ตาแหน่ง…………………………………………………………
............./.................../...............
เรียน ปลัดเทศบาลตาบลหอคา
.....................................................................................................
(ลงชื่อ) ............................................. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(.............................................)
............../.................../...........
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลหอคา
.....................................................................................................
(ลงชื่อ) .............................................
(.............................................)
ปลัดเทศบาลตาบลหอคา
............../.................../...........
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)..............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(.............................................)
ตาแหน่ง.................................................
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คาขอต่ออายุใบอนุญาต
การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เขียนที.่ ..........................................................
วันที่…………เดือน………….………………พ.ศ………….....
ข้าพเจ้า……………………………………………………..……..….อายุ…….…………ปี สัญชาติ……………..
อยู่บ้านเลขที่……………….หมู่ที่…………ตรอก/ซอย……………………ถนน………………………….ตาบล…………………….
อาเภอ………………….. จังหวัด…………………….…….โทรศัพท………………………………….
ขอยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะประเภท…………................
ต่อนายกเทศมนตรีตาบลหอคา
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ
๑. ..............................................................................................................................................
๒. ..............................................................................................................................................
๓. ..............................................................................................................................................
๔. ..............................................................................................................................................
๕. ..............................................................................................................................................
ขอรับรองว่า ข้อความในใบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………………….......................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(.........................………………………….)

ความเห็นของเจ้าหน้าที่
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกาหนดเงื่อนไขดังนี้
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
( ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ..........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...............................................เจ้าหน้าที่
(...........................................)
ตาแหน่ง…………………………………………………………
............./.................../...............
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เรียน ปลัดเทศบาลตาบลหอคา
.....................................................................................................
(ลงชื่อ) ............................................. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(.............................................)
............../.................../...........
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลหอคา
.....................................................................................................
(ลงชื่อ) .............................................
(.............................................)
ปลัดเทศบาลตาบลหอคา
............../.................../...........
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)..............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(.............................................)
ตาแหน่ง.................................................
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ใบอนุญาต
จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เล่มที่ ………………..เลขที…่ ………………ปี……………. อนุญาตให้……………………………………………….……….…………
สัญชาติ………………………อยู่บ้าน/สานักงาน เลขที่……………………..หมู่ท…ี่ ………….ตรอก/ซอย……………………….
ถนน…………..…….……….……ตาบล………………..………อาเภอ…………….………….….จังหวัด……….…………….….…….
โทรศัพท……………………………………
ข้อ ๑ จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะประเภท………………………….………………………………………
ค่าธรรมเนียม………………บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่…………..เลขที…่ ………ลงวันที่ ………….เดือน……………....…...
พ.ศ………...… พื้นที่ประกอบการ………………..ตารางเมตร จานวนผู้ช่วยขาย………….คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ …………
หมู่ที่……..….ตรอก/ซอย…………………...ถนน…………………ตาบล………………….…….อาเภอ…..……………..…………..
จังหวัด…………………….…….โทรศัพท………………………………….
ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะดังต่อไปนี้
(๑)………………………………………………………………………………………………………………………………
(๒)………………………………………………………………………………………………………………………………
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้จนถึงวันที่……………เดือน…………………………….พ.ศ……………………
ออกให้ ณ วันที่…………เดือน…………………………….พ.ศ……………………
(ลงชื่อ)..............................................
(.............................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
-----------------------------------------------การต่ออายุใบอนุญาต------------------------------------------------

การต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งที.่ ..........................
ให้ต่ออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่..................................
เดือน.................................
พ.ศ. .................................

การต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งที.่ ..........................
ให้ต่ออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่..................................
เดือน.................................
พ.ศ. .................................

การต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งที.่ ..........................
ให้ต่ออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่..................................
เดือน.................................
พ.ศ. .................................
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เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหอคา
เรื่อง
การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. 2558

เทศบาลตาบลหอคา
อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
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