เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ
พุทธศักราช 2560

เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พุทธศักราช 2560

หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติเรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลหว้านใหญ่

เหตุผล
เพื่อ ประโยชน์ ของประชาชนและการควบคุมการจาหน่ ายสิ น ค้าในที่ห รือทางสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระทาได้โดยการตรา
เป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พุทธศักราช 2560
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ว่าด้วยการจาหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ พุทธศักราช 2560
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา
63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ ย วกั บ การก าจั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล บั ญ ญั ติ ให้ ก ระท าได้ โ ดยอาศั ย อ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
และผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จึงออกเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เรื่อง การจาหน่ายสินค้าใน
ที่หรือทางสาธารณะ พุทธศักราช 2560”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ที่สานักงานเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
“ที่ ห รื อ ทางสาธารณะ” หมายความว่ า สถานที่ ห รือ ทางซึ่ งมิ ใช่ เป็ น ของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็น
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มู ล ฝอย”หมายความว่ า เศษกระดาษ เศษผ้ า เศษอาหาร เศษสิ น ค้ า เศษวั ส ดุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“แผงลอยจาหน่ายอาหาร” หมายความว่า แคร่ แท่น โต๊ะ แผง รถเข็น หรือพาหนะอื่นใด
ที่ขายอาหาร เครื่องดื่ม น้าแข็ง โดยตั้งประจาที่
"เร่ขาย" หมายความว่า การนาอาหารสินค้าอื่นใด เร่ขายไปในที่หรือทางสาธารณะ โดย
ไม่จัดวางเป็นประจาในที่หนึ่งที่ใด
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลหว้านใหญ่
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
“ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น “ หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

-2ข้อ 5 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของ
ประชาชนทั่วไป
ห้ ามมิให้ ผู้ ใดจ าหน่ ายสิ น ค้าในที่ห รือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยลั กษณะ
วิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า
ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้ า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพื่อจาหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่
หนึ่งที่ใดเป็นปกติ รวมทั้งจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัดวาง
สิน ค้าให้ แตกต่า งไปจากที่ร ะบุ ไว้ในใบอนุญ าต จะกระทาได้ต่อเมื่อผู้ รับใบอนุญ าตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว
ข้อ 6 ในการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่
ใดเป็นปกติ ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย
(2) ให้ จัดวางสิน ค้าที่จาหน่ายบนแผงวางสิน ค้าหรือจัดวางในลักษณะอื่น ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(3) แผงวางสินค้าทาด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(4) จัดวางสินค้าและสิ่งของใดๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่นล้าออกนอกบริเวณที่
กาหนด ทั้งนี้ รวมทั้งตัวของผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าด้วย
(5) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จาหน่ายสินค้าในระหว่างการจาหน่ายอยู่เสมอ
(6) ห้ามมิให้กระทาการใดๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุราคาญแก่ผู้อื่น เช่น การใช้เครื่องกาเนิด
ไฟฟ้า เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป เป็นต้น
(7) เมื่อเสร็จ สิ้ นการจาหน่ายทุ กครั้งต้องเก็บ สิ นค้าและสิ่ งของใดๆ ที่ เกี่ยวข้องจาก
บริเวณที่จาหน่ายให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า
(8) หยุดการจาหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ประกาศกาหนด
(9) การอื่นที่จาเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้ง
การป้ องกันมิให้ เกิดเหตุราคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(๑๐) ผู้จาหน่ายสินค้าจะต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยให้เพียงพอ และไม่รั่ว ไม่ซึม มีฝา
ปิดทุกแผง หลังการจาหน่ายแต่ละวันต้องมีการเก็บรวบรวมมูลฝอยนาไปกาจัดหรื อนาไปทิ้งในที่รวบรวมมูล
ฝอยและทาความสะอาดบริเวณพื้น รางระบายน้าให้สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มูลฝอย และคราบไขมันตกค้าง
ข้อ 7 ในการจาหน่ ายสิ นค้าประเภทอาหารประเภทแผงลอยจาหน่ายอาหารในที่ห รือทาง
สาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) แผงจาหน่ายอาหารทาจากวัสดุที่ทาความสะอาดง่าย มีสภาพดี เป็นระเบียบ อยู่สูง
จากพื้นอย่างน้อง 60 เซนติเมตร
(2) อาหารปรุงสุกมีการปกปิดหรือมีการป้องกันสัตว์แมลงนาโรค

-3(3) สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสารระบบอาหาร(อย.)
(4) น้าดื่มต้องเป็นน้าทีส่ ะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด มีก๊อกหรือทางเทรินน้า

(5) เครื่องดื่มต้องใส่ภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และมีที่ตักที่มีด้ามยาวหรือมีก๊อก
หรือทางเทรินน้า
(6) น้าแข็งที่ใช้บริโภค
6.1) ต้องสะอาด
6.2) เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
6.3) ที่ตักน้าแข็งมีด้ามยาว
6.4) ต้องไม่นาอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่ไว้ในน้าแข็ง
(7) ล้างภาชนะด้วยน้ายาล้างภาชนะ แล้งด้วยน้าสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้า
ไหล และอุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
(8) ช้ อ น ส้ อ ม ตะเกี ย บ วางตั้ งเอาด้ ามขึ้ น ในภาชนะโปร่งสะอาดหรือ วางเป็ น
ระเบียบในภาชนะโปร่งสะอาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
(9) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อนาไปกาจัด
(10) ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุง ต้องผูกผ้ากันเปื้อนและ
สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม
(11) ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสาเร็จแล้ว
(12) ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด
(๑๓) ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียมทาประกอบปรุงหรือจาหน่ายอาหาร ไม่ไอ หรือจาม
รดบนอาหาร
(๑4)ไม่เททิ้งเศษอาหารหรือน้าที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้า
สาธารณะ
(๑5) ใช้ภาชนะบรรจุอาหารเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจาหน่ายอาหารที่
สะอาด
(๑6) อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนามาปรุง เนื้อสัตว์ทุกชนิดต้องเก็บไว้ในที่ที่มี
อุณหภูมิไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจเป็ นตู้เย็นหรือแช่น้าแข็งและการเก็บอาหารประเภทต่างๆจะต้องมี
การแยกเก็บเป็นสัดส่วนไม่ให้ปะปนกัน
(17) ภาชนะที่บรรจุอาหารหรือใส่เครื่องปรุงรสต่างๆต้องใช้วัสดุและมีการออกแบบ
ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารและปลอดภัย
(18) แผงลอยจาหน่ายอาหารที่มีการใช้น้ามันและความร้อนจากเปลวไฟในการปรุง
โครงสร้างต้องแข็งแรงมีอุปกรณ์ป้องกันการกระเด็นของน้ามันและเปลวไฟ ต้องวางอยู่ในที่ซึ่งปลอดภัย ไม่เป็น
ทางสัญจรของประชาชนและไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน
(19) แผงลอยจาหน่ายอาหารที่มีการใช้ก๊าสหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการปรุงอาหาร
ต้องตั้งถังก๊าซบนพื้นราบและแข็ง อยู่ห่างจากแหล่งที่มีอุณหภูมิเกิน ๕๒ องศาเซลเซียส และเปลวไฟหรือ
ประกายไฟหรือวัสดุที่ทาให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร ท่อนาก๊าซชนิดอ่อนควรใช้สายยางหรือ
สายพลาสติกชนิดหนาและเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ โดยมีความยาวท่อไม่เกิน ๒ เมตร และต้องจัดให้มี
อุปกรณ์ดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงที่เกิดจากก๊าซได้ ติดตั้งในที่สามารถหยิบใช้ได้ง่ายเมื่อเกิดเพลิงไม้ และต้อง
มีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงทุกปี

-4ข้อ 8 ในการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จาหน่ายและ
ผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย
(2) ไม่ทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ
(3) ห้ ามมิให้กระทาการใดๆ ที่ก่อให้ เกิดเหตุราคาญแก่ผู้อื่น เช่น การใช้เครื่องขยาย
เสียง เป็นต้น
(4) หยุดการจาหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ประกาศกาหนด
(5) การอื่นที่จาเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้ง
การป้ องกันมิให้เกิดเหตุราคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
ข้อ 9 ในการจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย
ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 8
(2) สวมเสื้อที่มีแขน ใช้ผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดป้องกันเส้น
ผมมิให้ตกลงในอาหาร
(3) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องทาแผลให้เรียบร้อย
(4) ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียม ทา ประกอบ ปรุงหรือจาหน่ายอาหาร
(5) ไม่ไอหรือจามรดบนอาหาร
(6) ที่เตรียม ทา ประกอบ ปรุง และแผงวางจาหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า
60 เซนติเมตร
(7) ไม่เททิ้งเศษอาหาร หรือน้าที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้า
สาธารณะ
(8) ใช้ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจาหน่ายอาหารที่
สะอาด
(9) ปกปิ ด อาหาร เครื่อ งปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุ อาหาร เครื่อ งมื อ เครื่องใช้ และ
อุปกรณ์ในการจาหน่ายอาหาร เพื่อป้องกันฝุ่นละออง แมลงวันและสัตว์พาหะนาโรคอื่นๆ
(10) ใช้น้าที่สะอาดในการทา ประกอบ ปรุง แช่หรือล้างอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจาหน่ายอาหาร
(11) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ และไม่เททิ้ งมูลฝอยลงใน
ท่อหรือทางระบายน้าสาธารณะ
ข้อ 10 ห้ามมิให้ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่า
เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคติดต่อดังต่อไปนี้
(1) วัณโรค
(2) อหิวาตกโรค
(3) ไข้รากสาดน้อย(ไทฟอยด์)

-5(4) โรคบิด
(5) ไข้สุกใส
(6) โรคคางทูม
(7) โรคเรื้อน
(8) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
(9) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส
(10) ไข้หวัดใหญ่
(11) โรคหัด
(12) โรคติดต่ออื่นๆ ที่ทางราชการกาหนด
ข้อ 11 ผู้ใดประสงค์จะจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่นๆ ตามทีเ่ ทศบาลตาบลหว้านใหญ่ประกาศกาหนด
(๔) ใบรับรองแพทย์กรณีที่มีการจาหน่ายอาหารและได้รับการรับรองภายใน ๓๐ วัน
ข้อ 12 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) จาหน่ายสินค้ารวมถึงประเภทสินค้าที่เป็นอาหารให้จาหน่ายตามเวลา สถานที่
และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต
(๒) ห้ามจาหน่ายสินค้านอกเขตผ่อนผันโดยเด็ดขาด
ข้อ 13 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า
สละสิทธิ์
ข้อ 14 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่
จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดใน
เทศบัญญัตินี้
ในกรณี ที่มี เหตุจ าเป็ น ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ อาจออกใบอนุญ าตหรือยังไม่อาจมีคาสั่ งไม่
อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เ กินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี

-6ข้อ 15 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จาหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ
จะต้องมีบัตรประจาตัวตามแบบที่เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ประกาศกาหนด และจะต้องติดบัตรประจาตัวไว้ที่
อกเสื้อด้านซ้ายตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 16 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจ
ของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่เท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามข้อ 11 และข้อ 12 ด้วย
ข้อ 17 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุสาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้
ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ 18 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้ เป็นรายได้ของเทศบาลตาบล
หว้านใหญ่
ข้ อ 19 ผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว้ โดยเปิ ด เผยและเห็ น ได้ ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้ อ 20 ในกรณี ที่ ใบอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระที่ ส าคั ญ ให้ ผู้ ได้ รั บ
ใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือ
ชารุด ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้ อ 21 ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุ ญาตตามเทศบั ญญั ตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่ งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พุทธศักราช 2560
ลาดับที่

รายการ

อัตราค่าธรรมเนียม
ต่อปี
(บาท)

1.

จาหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
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๒.

จาหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย
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