บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาด
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักการ
ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาดให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน จึงมีการแก้ไขเทศบัญญัติเดิม
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๓
เหตุผล
เพือ่ ประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมการจาหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลตาบลหินดาดซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา
๔๓ ให้กระทาได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตาลบหินดาด

เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๖๒
……………………………………………..
โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบา ลตาบลหินดาด ว่าด้วย การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม และ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกาจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาล ตาบลหินดาด โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล ตาบลหินดาด และผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติเทศบาล ตาบลหินดาด เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๒ เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล ตาบลหินดาด โดยเปิดเผยที่สานักงานของเทศบาล
ตาบลหินดาด แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาด เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ.
๒๕๔๓
ข้อ ๔ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ในเทศ
บัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๕ ในเทศบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลหินดาด
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกตามระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕ ที่มีเขตอานาจใน
เทศบาลตาบลหินดาด
“ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“สินค้า ” หมายความว่าสิ่งของที่ซื้อขายกัน ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัด
วางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย
“อาหาร”หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่าสถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
-๒-

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัสดุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่นและ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“แผงลอยจาหน่ายอาหาร” หมายความว่า แคร่ แท่น โต๊ะ แผง รถเข็น หรือพาหนะอื่นใดที่
ขายอาหาร เครื่องดื่ม น้าแข็ง โดยตั้งประจาที่
"เร่ขาย" หมายความว่า การนาอาหารสินค้ าอื่นใด เร่ขายไปในที่หรือทางสาธารณะ โดยไม่
จัดวางเป็นประจาในที่หนึ่งที่ใด
ข้อ ๖ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของ
ประชาชนทั่วไป ห้ามมิให้ผู้ใดจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยลักษณะวิธีการ
จัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขายเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิดหรือประเภทของสินค้าลักษณะวิธีการ
จาหน่ายสินค้าและสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพื่อจะจาหน่ายในกรณีที่จะมีการวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
รวมทั้งจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรในใบอนุญาตด้วยก็ได้
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้าลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัดวาง
สินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระทาได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว
ข้อ ๗ ในการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็น
ปกติผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) แต่งกายให้สะอาดและเรียบร้อย ขณะทาการจาหน่ายสินค้า
(๒) ให้จัดวางสินค้าที่จาหน่ายบนแผงวางสินค้าหรือจัดวางในลักษณะอื่นตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๓) แผงวางสินค้าทาด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดย
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(๔) จัดวางสินค้าและสิ่งของใดๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ยื่นล้าออกนอกบริเวณที่กาหนด
ทั้งนี้รวมทั้งตัวของผู้จาหน่ายและผู้ช่วยผู้จาหน่ายสินค้าด้วย
(๕) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จาหน่ายสินค้าในระหว่างการจาหน่ายอยู่เสมอ
(๖) ห้ามมิให้กระทาการใดๆที่ก่อให้เกิดเหตุราคาญแก่ผู้อื่นเช่นการใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป เป็นต้น
(๗) เมื่อสิ้นการจาหน่ายทุกครั้งต้องเก็บสินค้าและสิ่งของใดๆที่เกี่ยวข้องจากบริเวณที่
จาหน่ายให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า
(๘) หยุดการจาหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่
เทศบาลตาบลหินดาด ประกาศกาหนด
(๙) การอื่นที่จาเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพรวมทั้งการ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุราคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกาหนด
-๓-

(๑๐) ผู้จาหน่ายสินค้าจะต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยให้เพียงพอ และไม่รั่ว ไม่ซึม มีฝาปิดทุก
แผง หลังการจาหน่ายแต่ละวันต้องมีการเก็บรวบรวมมูลฝอยนาไปกาจัดหรือนาไปทิ้งในที่รวบรวมมูลฝอยและ
ทาความสะอาดบริเวณพื้น รางระบายน้าให้สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มูลฝอย และคราบไขมันตกค้าง
ข้อ ๘ ในการจาหน่ายสินค้าประเภทอาหาร ประเภทแผงลอยจาหน่ายอาหาร ในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายอาหารจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) แผงจาหน่ายอาหารและสถานที่เตรียมปรุงอาหารทาจากวัสดุที่ทาความสะอาดง่าย มี
สภาพดีเป็นระเบียบอยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
(๒) อาหารปรุงสุกมีการปกปิดหรือมีการป้องกันสัตว์แมลงนาโรค
(๓) สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสารระบบอาหาร (อย.)
(๔) น้าดื่มต้องเป็นน้าที่สะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิดมีก๊อกหรือทางเทรินน้า
(๕) เครื่องดื่มต้องใส่ภาชนะที่สะอาด มีการปกปิดและมีที่ตักที่มีด้ามยาวหรือมีก๊อกหรือทาง
เทรินน้า
(๖) น้าแข็งที่ใช้บริโภค
๖.๑ ต้องสะอาด
๖.๒ เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
๖.๓ ที่ตักน้าแข็งมีด้ามยาว
๖.๔ ต้องไม่นาอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่ไว้ในน้าแข็งที่ใช้บริโภค
(๗) ล้างภาชนะด้วยน้ายาล้างภานะ แล้วล้างด้วยน้าสะอาด ๒ ครั้งหรือล้างด้วยน้าไหลและ
อุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
(๘) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาดหรือวางเป็นระเบียบใน
ภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิดเก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
(๙) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารโดยภาชนะที่สามารถป้องกันการกระจายของขยะ
มูลฝอย เศษอาหารออกมาสู่บริเวณภายนอกและมีการนาไปกาจัดทุกวัน
(๑๐) ผู้สัมผัสอาหารได้แก่ ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ ผู้เตรียม ผู้ล้างภาชนะ ต้องแต่งกายสะอาด และสวม
เสื้อมีแขน สาหรับผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาดและสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผมได้เรียบร้อย
(๑๑) อาหารที่ปรุงสาเร็จแล้วและผักสดพร้อมรับประทาน ให้หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส
อาหารโดยตรง ควรใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารนั้นๆ โดยเฉพาะ
(๑๒) ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดบาดแผลให้มิดชิด กรณีมีบาดแผลหรือฝีที่มี
หนองจะต้องหยุดหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มือสัมผัสกับอาหารโดยตรง
(๑๓) ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียมทาประกอบปรุงหรือจาหน่ายอาหาร
ไม่ไอ หรือจามรดบนอาหาร
(๑๔) ไม่เททิ้งเศษอาหารหรือน้าที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้าสาธารณะ
(๑๕) ใช้ภาชนะบรรจุอาหารเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจาหน่ายอาหารที่สะอาด
(๑๖) อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนามาปรุง เนื้อสัตว์ทุกชนิดต้องเก็บไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิ
ไม่เกิน ๕ องศาเซลเซียส ซึ่งอาจเป็นตู้เย็นหรือแช่น้าแข็งและการเก็บอาหารประเภทต่างๆจะต้องมีการแยกเก็บ
เป็นสัดส่วนไม่ให้ปะปนกัน
-๔-

(๑๗) ภาชนะที่บรรจุอาหารหรือใส่เครื่องปรุงรสต่างๆต้องใช้วัสดุและมีการออกแบบที่ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาลอาหารและปลอดภัย
(๑๘) แผงลอยจาหน่ายอาหารที่มีการใช้น้ามันและความร้อนจากเปลวไฟในการปรุง
โครงสร้างต้องแข็งแรงมีอุปกรณ์ป้องกันการกระเด็นของน้ามันและเปลวไฟ ต้องวางอยู่ในที่ซึ่งปลอดภัย ไม่เป็น
ทางสัญจรของประชาชนและไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน
(๑๙) แผงลอยจาหน่ายอาหารที่มีการใช้ แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการปรุงอาหารต้องตั้งถัง
แก๊สบนพื้นราบและแข็ง อยู่ห่างจากแหล่งที่มีอุณหภูมิเกิน ๕๒ องศาเซลเซียส และเปลวไฟหรือประกายไฟ
หรือวัสดุที่ทาให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร ท่อนา แก๊สชนิดอ่อนควรใช้สายยางหรือสายพลาสติก
ชนิดหนาและเป็นชนิดที่ใช้กับ แก๊สโดยเฉพาะ โดยมีความยาวท่อไม่เกิน ๒ เมตร และต้องจัดให้มีอุปกรณ์
ดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงที่เกิดจาก แก๊สได้ ติดตั้งในที่สามารถหยิบใช้ได้ง่ายเมื่อเกิดเพลิงไม้ และต้องมีการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงทุกปี
ข้อ ๙ ในการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขายผู้จาหน่ายและผู้ช่วย
จาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย
(๒) ไม่ทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ
(๓) ห้ามมิให้กระทาการใดๆที่ก่อให้เกิดเหตุราคาญแก่ผู้อื่น เช่นการใช้เครื่องขยายเสียงเป็นต้น
(๔) หยุดการจาหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่
เทศบาลตาบลหินดาด ประกาศกาหนด
(๕) การอื่นที่จาเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพรวมทั้งการ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุราคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยคาแนะนาของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
ข้อ ๑๐ ในการจาหน่ายสินค้า ประเภทอาหาร ในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะ วิธีการเร่ขายผู้
จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๙
(๒) สวมเสื้อมีแขนใช้ผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดอาหารป้องกันมิให้มี
สิ่งปนเปื้อนตกใส่อาหาร
(๓) รักษาความสะอาดมือและเล็บถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องทาแผลให้สะอาดและปกปิด
บาดแผลอยู่เสมอ
(๔) ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียมทาประกอบปรุงหรือจาหน่ายอาหาร
(๕) ไม่ไอ หรือจามรดบนอาหาร
(๖)
ที่เตรียมทา ประกอบ ปรุงและแผงวางจาหน่ายอาหารต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
(๗)
ไม่เททิ้งเศษอาหารหรือน้าที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้าสาธารณะ
(๘) ใช้ภาชนะบรรจุอาหารเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจาหน่ายอาหารที่สะอาด
(๙) ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหารภาชนะบรรจุอาหารเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ใน
การจาหน่ายอาหาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองแมลงวันและสัตว์พาหะนาโรคอื่นๆ
-๕-

(๑๐) ใช้น้าที่สะอาดในการทาประกอบ ปรุงแช่หรือล้างอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจาหน่ายอาหาร
(๑๑) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่าเพียงพอ และไม่เททิ้งมูลฝอยลงในท่อหรือ
ทางระบายน้าสาธารณะ
ข้อ ๑๑ ห้ามมิให้ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าประกอบกิจการประเภทอาหารเมื่อมีเหตุอันควร
เชื่อว่าเป็นโรคติดต่อดังต่อไปนี้
(๑) อหิวาตกโรค
(๒) ไข้รากสาดน้อย
(๓) บิด
(๔) ไข้สุกใส
(๕) หัด
(๖) คางทูม
(๗) วัณโรค
(๘) โรคเรื้อน
(๙) โรคไวรัสตับอักเสบ ชนิดเอ
(๑๐) ไข้หวัดใหญ่
(๑๑) โรคอื่นที่ต้องแจ้งความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งออกตามความในกฎหมาย
ว่าด้วยโรคติดต่อ
ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่
กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่นๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
(๔) ใบรับรองแพทย์กรณีที่มีการจาหน่ายอาหารและได้รับการรับรองภายใน ๓๐ วัน
(๕) ในกรณีที่จาหน่ายอาหารต้องมีใบรับรองการผ่านการทดสอบความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร
ข้อ ๑๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) จาหน่ายสินค้ารวมถึงประเภทสินค้าที่เป็นอาหารให้จาหน่ายตามเวลา สถานที่ และ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต
(๒) ห้ามจาหน่ายสินค้านอกเขตผ่อนผันโดยเด็ดขาด
ข้อ ๑๔ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่ อนไขที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตให้แก้ไขให้ถูกต้องในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่
จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันได้รับคาขอเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่
-๖-

อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้อง
หรือครบถ้วนตามที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบ
ห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จาหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องมี
บัตรประจาตัวตามแบบที่เทศบาลตาบลหินดาด ประกาศกาหนดและจะต้องติดบัตรประจาตัวไว้ที่อกเสื้อ
ด้านซ้ายตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๑๖ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของ
เทศบาลตาบลหินดาดเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กาหนดในข้อ ๘ ข้อ ๙ ด้วย
ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับเป็นกรณีที่มารับขอใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้นถ้าไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระเว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่าสองครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๑๙ ในการออกใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิดหรือประเภทสินค้าลักษณะวิธีการ
จาหน่ายสินค้าและสถานที่ที่จะวางสินค้าเพื่อจาหน่าย ในกรณีที่มีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติรวมทั้ง
จะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทสินค้า ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัดวาง
สินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตจะกระทาได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาต
ข้อ ๒๐ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตาบลหินดาด
ข้อ ๒๑
ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
-๗-

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุดในสาระที่สาคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคา
ขอรับใบแทนใบอนุญาต ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบว่าการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดตามแบบที่
กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขดังนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลายหรือชารุดในสาระที่สาคัญให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาต
นาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้หรือตาม
บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ออกตามความ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเจ้า
พนักงานท้องถิ่น มีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ในกรณีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใดถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมี
เหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกหรือต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามเทศบัญญัตินี้หรือ
การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่น มีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
ข้อ ๒๔
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้อีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ
สุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ ๒๕ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าวให้ส่งคาสั่งโดยไปรษณีย์ตอบรับ
หรือให้ปิดคาสั่งไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึงหรือวันปิดคาสั่งแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๒๗ ผู้ประกอบกิจการายใด ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามบทกาหนด
โทษ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒๘ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่ได้ออกก่อนวันใช้เทศบัญญัตินี้และจะต้องได้รับใบอนุญาตตาม
เทศบัญญัตินี้ ให้คงใช้บังคับต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น เมื่อใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุและผู้นั้นยังคงประสงค์จะ
ดาเนินกิจการต่อไป จะต้องมาดาเนินการขอรับใบอนุญาตก่อนการดาเนินการ
-๘-

ข้อ ๒๙ ให้นายกเทศมนตรีตาบลหินดาด เป็นผู้รักษาการ ให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
ออกข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่งและประกาศ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

(นายกฤชพล แสงสุนานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหินดาด
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย)
นายอาเภอห้วยแถลงปฏิบตั ริ าชการแทน
ผูว้ ่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.๒๕๖๒

ลาดับ
๑

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้าย เทศบัญญัติตาบลหินดาด
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายการ
ใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
๑.๑ จาหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ ฉบับละ
๑.๒ จาหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย
ฉบับละ

อัตรารายปี
(บาท)
๕๐๐ บาท
๕๐ บาท

แบบคาขอขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................
เขียนที่.........................
ที…่ ……………………………………………..
วันที……….เดื
่
อน……………..…..พ.ศ…………….
๑. ข้าพเจ้า…………………………………………......................…………อายุ…………….ปี สัญชาติ…………………
โดย...................................................................................ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม
..............................................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่………......………หมู่ที่…............…….ตรอก/ซอย……………………………..ถนน……......……………..…………
ตาบล………………………อาเภอ…………….…………..จังหวัด……............………………โทรศัพท์……..........……………..
๒.พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ
(
) สาเนาบัตรประจาตัว........................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(
) สาเนาทะเบียนบ้าน
(
) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือหนังสือให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จาเป็น
(
) ใบมอบอานาจ( กรณีที่มีการมอบอานาจ)
(
) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
(
) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
(
) เอกสารและหลักฐานอื่นตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด
(๑) …………………………………………………………………………………………….
(๒) ……………………………………………………………………………………………
แผนผังที่ตั้งสถานประกอบกิจการ โดยสังเขป

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………...…………ผู้ขอรับใบอนุญาต
(…………………..…………...)

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาตและควรกาหนดเงื่อนไข
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………........................................………………………………………………………………
( ) เห็นสมควรไม่อนุญาตเพราะ
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………...................................................................……………………………………..
ลงชื่อ……………………………………………..เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(…………………………………………….)
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
ลงชื่อ……………………………………………..เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(…………………………………………….)
วันที่...........................................................

ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต ( สาหรับเจ้าหน้าที่ )
เลขที่ ..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่................เดือน........................พ.ศ..........................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
(
) ครบ
(
) ไม่ครบคือ
๑.................................................................................................
๒................................................................................................
(ลงชื่อ)
(...............................................................)
ตาแหน่ง.................................................................

ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต ( สาหรับผู้ขอรับใบอนุญาต)
เลขที่ ..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่....................เดือน...........................พ.ศ..............................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
( ) ครบ
(
) ไม่ครบคือ
๑.................................................................................................
๒................................................................................................
ดังนั้นกรุณานาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักท้องถิ่นภายใน.............วัน นับแต่
วันนี้เป็นต้นไป
(ลงชื่อ)
(...............................................................)
ตาแหน่ง..............................................................

(ครุฑ)

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ........................................................
เล่มที่………เลขที..................../...................
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่น อนุญาตให้……………………………………........................................สัญชาติ……………………
ที่อยู่เลขที่…………..หมู่ท…ี่ ….........……ตรอก/ซอย….........…………ถนน……………………ตาบล…………………………….
อาเภอ………………จังหวัด…………โทรศัพท์……………………..
ชื่อสถานประกอบกิจการ..................................................................ประเภท………………………………………...........
ตั้งอยู่เลขที่……………หมู่ท…ี่ ……ตาบล……………อาเภอ...................จังหวัด........................โทรศัพท์......................
ค่าธรรมเนียมปีละ...………..บาท (...........................................)ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ……...............เลขที่ …........…
ลงวันที่……เดือน………….พ.ศ…………………..........
(๒) ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในข้อบัญญัติของท้องถิ่น
(๓) หากปรากฏภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมิ
อาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้ คือ
๔.๑.........................................................................................................................................................
๔.๒.........................................................................................................................................................
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ ออกให้เมื่อวันที่………………..เดือน……………….......….พ.ศ……......……………
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นสุดเมื่อวันที่.....................เดือน..............................พ.ศ...........................
(ลงชื่อ)
(……………............…………….)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คาเตือน
(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่
ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

( มีด้านหลัง)
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
ที่ออก
ใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นอายุ
ใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

