เทศบัญญัติเทศบาลตําบลศรีสุนทร
เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ.๒๕๕๖

เทศบาลตําบลศรีสุนทร
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตําบลศรีสุนทร
เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๖
.................................................
หลักการ
เพื่อปรับปรุง แกไขขอบังคับตําบลศรีสุนทร เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ.๒๕๔๐ ใหเหมาะสม
เหตุผล
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง แกไข ขอบังคับตําบลศรีสุนทร เรื่อง การจําหนายสินคาในที่
หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๐ และเพื่อเปนไปตามมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับเทศบาลตําบลศรีสุนทร ไดรับการจัดตั้งจากองคการ
บริห ารส วนตําบลศรีสุน ทร เป นเทศบาลตําบลศรีสุน ทร เมื่ อวันที่ ๗ ตุล าคม ๒๕๕๔ จึง จําเปน ตองตรา
เทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลศรีสุนทร
เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๖
..............................
โดยที่เ ปนการสมควรปรับปรุง ขอบัง คับ ตําบลศรีสุนทร เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๐
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ แห ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกอบมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อัน
เปนพระราชบัญญัติที่มีบ ทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง มาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลศรีสุนทรโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบล
ศรีสุนทรและผูว าราชการจังหวัดภูเก็ต จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลศรีสุนทร เรื่อง การจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๖”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบัง คับในเขตเทศบาลตําบลศรีสุนทรตั้ง แตเ มื่อไดป ระกาศไวโดย
เปดเผยที่สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสุนทรแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบลศรีสุนทร เรื่อง การจําหนายสินคาในที่ห รือทางสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๔๐
บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน

/ขอ ๔ ใน...

-๒ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“สินคา” หมายความวา เครื่องอุปโภค บริโภคหรือสิ่งของตางๆ ที่วางจําหนาย
“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก
(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะ
ใด ๆ แตไมรวมถึง ยา วัตถุออกฤทธิ์ตอ จิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น
แลวแตกรณี
(๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร
สี และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร
“เจ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว า เจ า พนั ก งานซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
“ผูไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น ” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ในเขตเทศบาลตําบลศรีสุนทร
ขอ ๕ หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่ห รือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดย
ลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๖ ในการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่ง
ที่ใดเปนปกติ ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย
(๒) ใหจัดวางสินคาที่จําหนายบนแผงวางสินคาหรือจัดวางในลักษณะอื่นตามที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
(๓) แผงวางสินคาทําดวยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดย
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
(๔) จัดวางสินคาและสิ่งของใดๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอย ไมยื่นล้ําออกนอกบริเวณที่กําหนด
ทั้งนี้ รวมทั้งตัวของผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาดวย
(๕) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จําหนายสินคาในระหวางการจําหนายอยูเสมอ

/(๖) หามมิให...

-๓(๖) หามมิใหกระทําการใดๆ ที่กอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น เชน การใชเครื่องกําเนิดไฟฟา
เครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทป เปนตน
(๗) เมื่อเสร็จสิ้นการจําหนายทุกครั้งตองเก็บสินคาและสิ่งของใด ๆ ที่เกี่ยวของจากบริเวณที่
จําหนายใหเรียบรอยโดยไมชกั ชา
(๘) หยุดการจําหนายสินคาเพื่อสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการตามที่
เทศบาลตําบลศรีสุนทรประกาศกําหนด
(๙) การอื่นที่จําเปนเพื่อการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งการ
ปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกําหนด
ขอ ๗ ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๖
(๒) สวมเสื้อที่มีแขน ใชผากันเปอนที่สะอาด สวมรองเทาหุมสน
(๓) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถามีบาดแผลบริเวณมือตองทําแผลใหเรียบรอย
(๔) ไมสูบบุหรี่ในขณะเตรียม ทําประกอบ ปรุงหรือจําหนายอาหาร
(๕) ไมไอหรือจามรดบนอาหาร
(๖) ที่เตรียม ทํา ประกอบ ปรุง และแผงวางจําหนายอาหาร ตองสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐
เซนติเมตร
(๗) ไม เ ททิ้ง เศษอาหาร หรื อน้ํ าที่ มีเ ศษอาหารหรื อไขมั นลงบนพื้น หรื อทางระบายน้ํ า
สาธารณะ
(๘) ใชภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณในการจําหนายอาหารที่สะอาด
(๙) ปกปดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณใน
การจําหนายอาหาร เพื่อปองกันฝุนละออง แมลงวันและสัตวพาหะนําโรคอื่น ๆ
(๑๐) ใช น้ําที่ส ะอาดในการทํา ประกอบ ปรุง แชห รื อลางอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร
เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณในการจําหนายอาหาร
(๑๑) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอ และไมเททิ้งมูลฝอยลงในทอหรือ
ทางระบายน้ําสาธารณะ
ขอ ๘ ในการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย ผูจําหนายและ
ผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย
(๒) ไมทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ
(๓) หามมิใหกระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น เชน การใชเครื่องขยายเสียง
เปนตน

/(๔) หยุดการ...

-๔(๔) หยุดการจําหนายสินคาเพื่อสาธารณประโยชนห รือประโยชนของทางราชการตามที่
เทศบาลตําบลศรีสุนทรประกาศกําหนด
(๕) การอื่นที่จําเปนเพื่อการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งการ
ปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกําหนด
ขอ ๙ ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย
ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๘
(๒) สวมเสื้อที่มีแขน ใชผากันเปอนที่สะอาด สวมรองเทาหุมสนมีสิ่งปกปดปองกันเสนผมมิให
ตกลงในอาหาร
(๓) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถามีบาดแผลบริเวณมือตองทําแผลใหเรียบรอย
(๔) ไมสูบบุหรี่ในขณะเตรียม ทํา ประกอบ ปรุงหรือจําหนายอาหาร
(๕) ไมไอหรือจามรดบนอาหาร
(๖) ที่เตรียม ทํา ประกอบ ปรุง และแผงวางจําหนายอาหารตองสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐
เซนติเมตร
(๗) ไม เ ททิ้ง เศษอาหาร หรื อน้ํ าที่ มีเ ศษอาหารหรื อไขมั นลงบนพื้น หรื อทางระบายน้ํ า
สาธารณะ
(๘) ใชภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณในการจําหนายอาหารที่สะอาด
(๙) ปกปดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณใน
การจําหนายอาหาร เพื่อปองกันฝุนละออง แมลงวันและสัตวพาหะนําโรคอื่น ๆ
(๑๐) ใช น้ําที่ส ะอาดในการทํา ประกอบ ปรุง แชห รื อลางอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร
เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณในการจําหนายอาหาร
(๑๑) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอ และไมเททิ้งมูลฝอยลงในทอหรือ
ทางระบายน้ําสาธารณะ
ขอ ๑๐ หามมิใหผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวา
เปนโรคติดตอหรือเปนพาหะของโรคติดตอดังตอไปนี้
(๑) วัณโรค
(๒) อหิวาตกโรค
(๓) ไขรากสาดนอย (ไทฟอยด)
(๔) โรคบิด
(๕) ไขสุกใส
(๖) โรคคางทูม
(๗) โรคเรื้อน
(๘) โรคผิวหนังที่นารังเกียจ
/(๙) โรคตับ...

-๕(๙) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส
(๑๐) โรคติดตออื่น ๆ ที่ทางราชการกําหนด
ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๔) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลตําบลศรีสุนทรประกาศกําหนด
ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตามที่กําหนดไวในขอ ๖
ถึงขอ ๑๐
ขอ ๑๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญ าตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเ จาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูก ตอ งและความสมบูร ณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดัง กลาวไมถูกตองหรือไมส มบูร ณตาม
หลักเกณฑ วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือ
ความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณี
จําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณให
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให
ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดใน
เทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เ จาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไม
อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๑๔ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละ
สิทธิ์
ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลศรีสุนทรเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
/การขอตอ...

-๖การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๑๑ และขอ ๑๒ โดยอนุโลม
ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้น
อายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตอ อายุใบอนุญ าตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูไดรับ
ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกิน
กวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาลตําบล
ศรีสุนทร
ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นได
งาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๑๙ ในกรณีที่ ใบอนุญ าตสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย หรือ ชํ ารุ ด ในสาระที่ สํ าคั ญ ให ผู ได รั บ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือ
ชํารุด ตามแบบทีเ่ ทศบาลตําบลศรีสุนทรกําหนด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจง
ความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใ บอนุญ าตถู ก ทํ าลาย หรื อชํ ารุ ดในสาระที่สํ าคั ญ ใหผู ยื่น คํา ขอรั บ ใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๐ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทแหง พระราชบัญ ญัติ ก ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้ง แก ไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบั ญ ญัติก าร
สาธารณสุข (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
รวมทั้งแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศ
บัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกินสิบหาวัน
/ขอ ๒๑ เจาพนักงาน...

-๗ขอ ๒๑ เจาพนั ก งานทองถิ่นมีอํ านาจออกคําสั่ง เพิก ถอนใบอนุญ าตเมื่อปรากฏว าผูรั บ
ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
รวมทั้งแกไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติก ารสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ไดรับ ใบอนุญาต และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอ
สุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๒๒ คําสั่งพัก ใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญ าตใหทําเปนหนัง สือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทาง
ไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เ ปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทํา การงานของผูรับ
ใบอนุญาต และใหถือ วาผูรับ ใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้ง แตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคํา สั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๒๓ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนบั แตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญ ญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบท
กําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๒๕ ใหนายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

(นายวรวุฒิ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร

นายไมตรี อินทุสุต
ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายเทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลศรีสุนทร
เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๖
ลําดับที่

รายการ

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)

๑.

การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ

๕๐๐.-

๒.

การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการเรขาย

๕๐.-

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
ประเภท.......................................................................
คําขอเลขที่........................
(เจาหนาที่กรอก)

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

๑. ขาพเจา.............................................................................อายุ...............ป สัญชาติ....................
ที่อยูเลขที.่ ...................หมูที่......................ตรอก/ซอย.........................................ถนน..........................................
แขวง/ตําบล................................................เขต/อําเภอ.......................................จังหวัด......................................
หมายเลขโทรศัพท....................................................................ผูขอใบอนุญาต
๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว ดั้งนี้
(๑)............................................................................................................................................
(๒) ............................................................................................................................................
(๓)............................................................................................................................................
(๔)............................................................................................................................................
(๕) ............................................................................................................................................
ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

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

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ประเภท.......................................................................
เลมที่..................................เลขที.่ .........................
(๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให.............................................................สัญชาติ.......................
อยูบานเลขที.่ ........................หมูที่..............ตําบล..................................อําเภอ.........................จังหวัด................
หมายเลขโทรศัพท............................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ...................................................................ประเภท................................
ตั้งอยูบานเลขที.่ ..................หมูที่...............ตําบล..............................อําเภอ........................จังหวัด......................
หมายเลขโทรศัพท...........................................
เสียคาธรรมเนียมปละ...................................บาท (.......................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงินเลมที.่ ........................เลขที่...................ลงวันที่......................................................................
(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขทีก่ ําหนดในเทศบัญญัตินี้
(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้
(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้ดวย คือ
(๔.๑)......................................................................................................
(๔.๒).....................................................................................................
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที.่ .....................เดือน...............................พ.ศ.........................
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สนิ้ อายุวันที.่ .....................เดือน................................พ.ศ.............................
(ลงชื่อ).......................................................................
(……………………………………………………………)
ตําแหนง..............................................................................
เจาพนักงานทองถิ่น

คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
แผงผังแสดงสถานที่ประกอบกิจการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยสังเขป

สวนของเจาหนาที่

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขที่......................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที.่ ....................เดือน.................................พ.ศ.............................
ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน ( ) ครบ
( ) ไมครบ คือ
๑...........................................................................................................
๒...........................................................................................................
๓...........................................................................................................
(ลงชื่อ) .................................................................
(................................................................)
ตําแหนง................................................................
..............................................................................................................................................................................
สวนของผูขอรับใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต / ตออายุใบอนุญาต
เลขที่......................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.....................เดือน.................................พ.ศ.............................
ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน ( ) ครบ
( ) ไมครบ คือ
๑...........................................................................................................
๒...........................................................................................................
๓...........................................................................................................
(ลงชื่อ) .................................................................
(................................................................)
ตําแหนง................................................................
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน...................วัน
นับแตวันนี้เปนตนไป
(ลงชื่อ) .................................................................
(................................................................)
ตําแหนง................................................................

