เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การจําหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๓

๑

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เกีย่ วกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ.๒๕๓๕
เรื่อง การจําหน่ ายสิ นค้ าในทีห่ รือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๓
----------------------------------------หลักการ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กาํ หนดให้อาํ นาจแก่ราชการส่ วนท้องถิ่นในการ
ตราข้อกําหนดของท้องถิ่น เรื่ อง สุ ขลักษณะของกิจการที่ตอ้ งควบคุมหรื อกํากับดูแล เพื่อกิจการดังกล่าวให้
ปฏิบตั ิหรื อดําเนินกิจการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุ ขสิ่ งแวดล้อม หรื ออาจเป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพ ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บญั ญัติไว้ในหมวดต่าง ๆ ดังนี้
หมวด ๓ เรื่ อง การจัดการสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย
หมวด ๖ เรื่ อง การควบคุมการเลี้ยงหรื อปล่อยสัตว์
หมวด ๗ เรื่ อง กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
หมวด ๘ เรื่ อง ตลาด สถานที่จาํ หน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
หมวด ๙ เรื่ อง การจําหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ
ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริ หารส่ วนตําบลทาทุ่งหลวงเป็ นเทศบาลตําบล
ทาทุ่งหลวง ตั้งแต่วนั ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยประกาศดังกล่าวกําหนดให้บรรดาข้อบัญญัติองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลที่ได้ใช้บงั คับในเรื่ องใดอยูก่ ่อนแล้วคงใช้บงั คับได้ต่อไปเป็ นการชัว่ คราว จนกว่าจะได้มีการ
ตราเทศบัญญัติในเรื่ องนั้นขึ้นใหม่รวมถึงเพื่อปรับปรุ งข้อบังคับตําบล ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่ได้
ดําเนินการไปแล้ว ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบนั
เหตุผล
เพื่อให้การดูแลปั ญหาการสาธารณสุ ขสิ่ งแวดล้อม ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวงเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อประโยชน์แก่สุขภาพและพลานามัยของ
ประชาชนโดยส่ วนร่ วม ขณะเดียวกันจะช่วยให้เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวงมีรายได้จากค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาต
เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ งด้วยนายกเทศมนตรี ตาํ บลทาทุ่งหลวง จึงขอเสนอร่ างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
จํานวน ๕ ฉบับ ที่ได้ดาํ เนินการยกร่ างปรับปรุ งขึ้นใหม่ ประกอบด้วย
๑. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การจัดการสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๓
๒. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง สถานที่จาํ หน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. ๒๕๕๓
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๕. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การจําหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้สภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง พิจารณาอนุมตั ิต่อไป

๒

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การจําหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๓

๓

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
เรื่อง การจําหน่ ายสิ นค้ าในทีห่ รือทางสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๓
----------------------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ว่าด้วยการจําหน่ ายสิ นค้าในที่หรื อทาง
สาธารณะอาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๑๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕มาตรา ๕๘ มาตรา
๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย
เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง และผูว้ ่าราชการจังหวัด
ลําพูน จึงตราเทศบัญญัติไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อ ๑ เทศบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การ จําหน่ายสิ นค้าในที่
หรื อทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้ อ ๒ เทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับในเขตเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เมื่อได้ประกาศ ไว้ โดย
เปิ ดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง แล้วเจ็ดวัน
ข้ อ ๓ ให้ยกเลิก “ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การ จําหน่ายสิ นค้าใน
ที่หรื อทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๖” โดยบรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ คําสั่งอื่นใด
ของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ในส่ วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัติน้ ี หรื อซึ่งขัดหรื อแย้งกับเทศบัญญัติน้ ี ให้
ใช้เทศบัญญัติน้ ีแทน
ข้ อ ๔ ในข้อบัญญัติน้ ี
“สิ นค้ า” หมายความว่า สิ่ งของที่ซ้ือขายกัน
“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรื อเครื่ องคํ้าจุนชีวิต ได้แก่
(๑) วัตถุทุกชนิ ดที่คนกิน ดื่ม อม หรื อนําเข้าสู่ ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรื อใน
รู ปลักษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรื อยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้น แล้วแต่กรณี
(๒) วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้หรื อใช้เป็ นส่ วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุ
เจือปนอาหาร สี และเครื่ องปรุ งแต่งกลิ่นรส
“ที่หรื อทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรื อทางซึ่ งมิใช่เป็ นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรื อใช้สญ
ั จรได้
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๔

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิ นค้า เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่ อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรื อซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่ งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่
เลี้ยงสัตว์ หรื อที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็ นพิษหรื ออันตรายจากชุมชน
“เร่ ขาย” หมายความว่า การนําอาหาร สิ นค้าอื่นใด เร่ ขายไปในที่หรื อทางสาธารณะ
โดยไม่จดั วางเป็ นประจําในที่หนึ่งที่ใด
“เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี ตาํ บลทาทุ่งหลวง
“เจ้ าพนักงานสาธารณสุ ข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ขให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู้ได้ รับแต่ งตั้งจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรื อพนักงานส่ วน
ท้องถิ่นซึ่ งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
ข้ อ ๕ ห้ามมิให้ผใู ้ ดจําหน่ ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็ นการจําหน่ ายโดย
ลักษณะวิธีการจัดวางสิ นค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็ นปกติหรื อเร่ ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้ อ ๖ ในการจําหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสิ นค้าในที่หนึ่งที่
ใดเป็ นปกติ ผูจ้ าํ หน่ายและผูช้ ่วยจําหน่ายสิ นค้าจะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) แต่งกายสะอาดและสุ ภาพเรี ยบร้อย
(๒) ให้จดั วางสิ นค้าที่จาํ หน่ ายบนแผงวางสิ นค้าหรื อจัดวางในลักษณะอื่นตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขประกาศกําหนด
(๓) แผงวางสิ นค้าทําด้วยวัสดุ ที่มีความแข็งแรงและมีความสู งตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขประกาศกําหนด
(๔) จัดวางสิ นค้าและสิ่ งของใดๆ ให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ไม่ยนื่ ลํ้าออกนอกบริ เวณที่
กําหนดทั้งนี้ รวมทั้งตัวของผูจ้ าํ หน่ายและผูช้ ่วยจําหน่ายสิ นค้าด้วย
(๕) ดูแลรักษาความสะอาดบริ เวณที่จาํ หน่ายสิ นค้าในระหว่างการจําหน่ายอยูเ่ สมอ
(๖) ห้ามมิให้กระทําการใดๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญแก่ผอู ้ ื่น เช่น การใช้เครื่ องกําเนิด
ไฟฟ้ า เครื่ องขยายเสี ยงหรื อเปิ ดวิทยุเทป เป็ นต้น
(๗) เมื่อเสร็ จสิ้ นการจําหน่ายทุกครั้งต้องเก็บสิ นค้าและสิ่ งของใดๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
บริ เวณที่จาํ หน่ายให้เรี ยบร้อยโดยไม่ชกั ช้า
(๘) หยุดการจําหน่ ายสิ นค้าเพื่อสาธารณประโยชน์หรื อประโยชน์ของทางราชการ
ตามที่เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ประกาศกําหนด
(๙) การอื่นที่จาํ เป็ นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้ องกันอันตรายต่อสุ ขภาพรวมทั้ง
การป้ องกันมิให้เกิดเหตุรําคาญและการป้ องกัน โรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขประกาศกําหนด
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๕

(๑๐) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข คําสั่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และคําสัง่ ของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
ข้ อ ๗ ในการจําหน่ายสิ นค้าประเภทอาหารในที่หรื อทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สิ นค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็ นปกติ ผูจ้ าํ หน่ายและผูช้ ่วยจําหน่ายสิ นค้าจะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้น้ ี
(๑) ปฏิบตั ิตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ ๖
(๒) สวมเสื้ อที่มีแขน ใช้ผา้ กันเปื้ อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ ม้ ส้น มีสิ่งปกปิ ดป้ องกัน
เส้นผมมิให้ตกลงในอาหาร
(๓) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลบริ เวณมือต้องทําแผลให้เรี ยบร้อย
(๔) ไม่สูบบุหรี่ ในขณะเตรี ยม ทํา ประกอบ ปรุ งหรื อจําหน่ายอาหาร
(๕) ไม่ไอหรื อจามรดบนอาหาร
(๖) ที่เตรี ยม ทํา ประกอบ ปรุ ง และแผงวางจําหน่ายอาหาร ต้องสู งจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า
๖๐ เซนติเมตร
(๗) ไม่เททิ้งเศษอาหาร หรื อนํ้าที่มีเศษอาหารหรื อไขมันลงบนพื้นหรื อทางระบายนํ้า
สาธารณะ
(๘) ใช้ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่ องมือ เครื่ องใช้และอุปกรณ์ในการจําหน่ายอาหารที่
สะอาด
(๙) ปกปิ ดอาหาร เครื่ องปรุ งอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่ องมือ เครื่ องใช้และ
อุปกรณ์ในการจําหน่ายอาหาร เพื่อป้ องกันฝุ่ นละออง แมลงวันและสัตว์พาหะนําโรคอื่นๆ
(๑๐) ใช้น้ าํ ที่สะอาดในการทํา ประกอบ ปรุ ง แช่หรื อล้างอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร
เครื่ องมือเครื่ องใช้และอุปกรณ์ในการจําหน่ายอาหาร
(๑๑) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุ ขลักษณะอย่างเพียงพอ และไม่เททิ้งมูลฝอยลงใน
ท่อหรื อทางระบายนํ้าสาธารณะ
(๑๒) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข คําสัง่ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และคําสัง่ ของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
ข้ อ ๘ ในการจําหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ ขาย ผูจ้ าํ หน่ายและ
ผูช้ ่วยจําหน่ายสิ นค้าจะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) จําหน่ายสิ นค้าในบริ เวณที่ได้รับอนุญาต
(๒) แต่งกายสะอาดและสุ ภาพเรี ยบร้อย
(๓) ไม่ทิ้งมูลฝอยลงในที่หรื อทางสาธารณะ
(๔) ห้ามมิให้กระทําการใดๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญแก่ผอู ้ ื่น เช่น การใช้เครื่ องขยาย
เสี ยง เป็ นต้น
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(๕) หยุดการจําหน่ ายสิ นค้าเพื่อสาธารณประโยชน์หรื อประโยชน์ของทางราชการ
ตามที่เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ประกาศกําหนด
(๖) การอื่นที่จาํ เป็ นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้ องกันอันตรายต่อสุ ขภาพ รวมทั้ง
การป้ องกันมิ ให้เกิ ดเหตุ รําคาญและการป้ องกันโรคติ ดต่อตามที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่ นโดยคําแนะนําของเจ้า
พนักงานสาธารณสุ ขประกาศกําหนด
(๗) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข คําสั่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และคําสัง่ ของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
ข้ อ ๙ ในการจําหน่ายสิ นค้าประเภทอาหารในที่หรื อทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ ขาย
ผูจ้ าํ หน่ายและผูช้ ่วยจําหน่ายสิ นค้าจะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้น้ ี
(๑) ปฏิบตั ิตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ ๘
(๒) สวมเสื้ อที่มีแขน ใช้ผา้ กันเปื้ อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ ม้ ส้น มีสิ่งปกปิ ดป้ องกัน
เส้นผมมิให้ตกลงในอาหาร
(๓) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลบริ เวณมือต้องทําแผลให้เรี ยบร้อย
(๔) ไม่สูบบุหรี่ ในขณะเตรี ยม ทํา ประกอบ ปรุ งหรื อจําหน่ายอาหาร
(๕) ไม่ไอหรื อจามรดบนอาหาร
(๖) ที่เตรี ยม ทํา ประกอบ ปรุ ง และแผงวางจําหน่ายอาหาร ต้องสู งจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า
๖๐ เซนติเมตร
(๗) ไม่เททิ้งเศษอาหาร หรื อนํ้าที่มีเศษอาหารหรื อไขมันลงบนพื้นหรื อทางระบายนํ้า
สาธารณะ
(๘) ใช้ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่ องมือ เครื่ องใช้และอุปกรณ์ในการจําหน่ายอาหารที่
สะอาด
(๙) ปกปิ ดอาหาร เครื่ องปรุ งอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่ องมือ เครื่ องใช้และ
อุปกรณ์ในการจําหน่ายอาหาร เพื่อป้ องกันฝุ่ นละออง แมลงวันและสัตว์พาหะนําโรคอื่นๆ
(๑๐) ใช้น้ าํ ที่สะอาดในการทํา ประกอบ ปรุ ง แช่หรื อล้างอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร
เครื่ องมือเครื่ องใช้และอุปกรณ์ในการจําหน่ายอาหาร
(๑๑) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุ ขลักษณะอย่างเพียงพอ และไม่เททิ้งมูลฝอยลงใน
ท่อหรื อทางระบายนํ้าสาธารณะ
(๑๒) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข คําสั่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และคําสัง่ ของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
ข้ อ ๑๐ ห้ามมิให้ผจู ้ าํ หน่ายและผูช้ ่วยจําหน่ายสิ นค้าประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอนั ควรเชื่อว่า
เป็ นโรคติดต่อหรื อเป็ นพาหะของโรคติดต่อดังต่อไปนี้
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(๑) วัณโรค
(๒) อหิ วาตกโรค
(๓) ไข้รากสาดน้อย (ไทฟอยด์)
(๔) โรคบิด
(๕) ไข้อีสุกอีใส
(๖) โรคคางทูม
(๗) โรคเรื้ อน
(๘) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
(๙) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส
(๑๐) โรคติดต่ออื่นๆ ที่ทางราชการกําหนด
ข้ อ ๑๑ ผูใ้ ดประสงค์จะจําหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะจะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่กาํ หนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัติน้ ี พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) บัตรปะจําตัวประชาชน พร้อมสําเนาที่รับรองถูกต้อง จํานวน ๑ ฉบับ
(๒) ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนาที่รับรองถูกต้อง จํานวน ๑ ฉบับ
(๓) ใบรับรองแพทย์ จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) ในกรณี ที่ผรู ้ ับอนุญาตต้องการมีผชู ้ ่วย ให้เตรี ยมหลักฐานเช่นเดียวกับผูร้ ับอนุญาต
เพื่อทําบัตรประจําตัว
(๕) หลักฐาน เอกสารอื่น ๆ ที่เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวงกําหนดภายหลังเพื่อประโยชน์
ของผูบ้ ริ โภค
ข้ อ ๑๒ ผูข้ อรับใบอนุญาต จําหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ ต้องเสี ยค่าธรรมเนียมในการ
ขอใบอนุญาตในอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตการจําหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสิ นค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็ นปกติ
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตการจําหน่ายโดยลักษณะเร่ ขาย ฉบับละ ๕๐ บาท
ข้ อ ๑๓ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรื อคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรื อไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ หรื อเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในเทศบัญญัติน้ ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรื อความไม่
สมบูรณ์น้ นั ทั้งหมด และแจ้งให้ผขู ้ ออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณี จาํ เป็ นที่
จะต้องส่ งคืนคําขอแก่ผขู ้ ออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรื อความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ได้รับคําขอเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรื อมีหนังสื อแจ้งคําสั่งไม่อนุญาต
พร้ อมด้วยเหตุผลให้ผูข้ ออนุ ญาตทราบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ได้รับคําขอซึ่ งมีรายละเอียดถูกต้องหรื อ
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ครบถ้วนตามที่กาํ หนดในเทศบัญญัติน้ ีในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยัง
ไม่อาจมีคาํ สั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละ
ไม่เกินสิ บห้าวัน แต่ตอ้ งมีหนังสื อแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาํ เป็ นแต่ละครั้งให้ผขู ้ ออนุ ญาตทราบก่อนสิ้ น
กําหนดเวลาตามวรรคสองหรื อตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๑๔ ในการออกใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิดหรื อประเภทของสิ นค้า ลักษณะ
วิธีการจําหน่ายสิ นค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสิ นค้าเพื่อจําหน่ายในกรณี ที่จะมีการจัดวางสิ นค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็ น
ปกติ รวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุ ญาตด้วยก็ได้การเปลี่ยนแปลงชนิ ดหรื อ
ประเภทสิ นค้า ลักษณะวิธีการจําหน่ายสิ นค้าหรื อสถานที่จดั วางสิ นค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
จะกระทํา ได้ต่ อ เมื่ อ ผูร้ ั บ ใบอนุ ญ าตได้แ จ้ง ต่ อ เจ้า พนัก งานท้อ งถิ่ น และเจ้า พนัก งานท้อ งถิ่ น ได้จ ดแจ้ง การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาต
ข้ อ ๑๕ ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอนั สมควรให้ถือว่า
สละสิ ทธิ์
ข้ อ ๑๖ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตให้จาํ หน่ายสิ นค้าและผูช้ ่วยจําหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ
จะต้องมีบตั รประจําตัวตามแบบที่เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ประกาศกําหนด และจะต้องติดบัตรประจําตัวไว้ที่
อกเสื้ อด้านซ้ายตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้ อ ๑๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัติน้ ีให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เท่านั้น การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยืน่ คําขอ
ก่อนใบอนุ ญาตสิ้ นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสี ยค่าธรรมเนี ยมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ โดยอนุโลม
ข้ อ ๑๘ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาํ หนดไว้ใน
เทศบัญญัติน้ ี ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณี ที่เป็ นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรื อก่อนใบอนุ ญาตสิ้ น
อายุ สําหรับกรณี ที่เป็ นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยงั ดําเนิ นกิจการนั้น ถ้ามิได้เสี ยค่าธรรมเนี ยม
ภายในเวลาที่กาํ หนด ให้ชาํ ระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยีส่ ิ บของจํานวนค่าธรรมเนี ยมที่คา้ งชําระเว้นแต่ผไู ้ ด้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสี ยค่าธรรมเนียมครั้งต่อไปในกรณี ที่ผมู ้ ีหน้าที่
ต้องเสี ยค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อํานาจสัง่ ให้ผนู ้ ้ นั หยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสี ยค่าธรรมเนียมและ ค่าปรับจนครบจํานวน
ข้ อ ๑๙ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติน้ ี ให้เป็ นรายได้ของเทศบาลตําบล
ทาทุ่งหลวง
ข้ อ ๒๐ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ ี ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ผูไ้ ด้รับ
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๙

ใบอนุญาตต้องยินยอมให้มีการตรวจสอบหา สารปนเปื้ อนในอาหารตามโครงการ “ความปลอดภัยด้านอาหาร”
ของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง โดยจัดส่ ง ตัวอย่างอาหารให้เพียงพอต่อการตรวจสอบหาสารปนเปื้ อน โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายของตัวอย่างอาหาร
ข้ อ ๒๑ในกรณี ที่ใบอนุญาตสู ญหาย ถูกทําลาย หรื อชํารุ ดในสาระที่สาํ คัญ ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาต
ยืน่ คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้ทราบถึงการสู ญหาย ถูกทําลาย หรื อชํารุ ด ตาม
แบบที่ กําหนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัติน้ ี การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ใบอนุญาตสูญหาย ให้ผยู ้ นื่ คําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่ งท้องที่ที่ใบอนุญาตสู ญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณี ใบอนุญาตถูกทําลาย หรื อชํารุ ดในสาระที่สาํ คัญ ให้ผยู ้ นื่ คําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้ อ ๒๒ ในกรณี ที่ปรากฏว่าผูร้ ับใบอนุ ญาตตามเทศบัญญัติน้ ี ไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อเทศบัญญัติน้ ี หรื อเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่ องที่กาํ หนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการ ตามที่ได้รับใบอนุ ญาตตามเทศบัญญัติน้ ี เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้
ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่เกินสิ บห้าวัน
ข้ อ๒๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจออกคําสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผูร้ ับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุ ญาตตั้งแต่สองครั้ งขึ้ นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อเทศบัญญัติน้ ี หรื อ
เงื่อนไขที่ระบุ ไว้ในใบอนุญาตในเรื่ องที่กาํ หนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม
เทศบัญญัติน้ ี และการไม่ปฏิ บตั ิหรื อปฏิบตั ิ ไม่ถูกต้องนั้นก่ อให้เกิ ดอันตรายอย่างร้ ายแรงต่อสุ ขภาพของ
ประชาชน หรื อมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็ นอยูท่ ี่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ข้ อ ๒๔ คําสัง่ พักใช้ใบอนุญาตและคําสัง่ เพิกถอนใบอนุ ญาต ให้ทาํ เป็ นหนังสื อแจ้งให้ผรู ้ ับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณี ที่ไม่พบผูร้ ับใบอนุญาต หรื อผูร้ ับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งโดย
ทางไปรษณี ยต์ อบรับ หรื อให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาํ เนาหรื อสํานักทําการงานของผูร้ ับ
ใบอนุ ญาต และให้ถือว่าผูร้ ับใบอนุ ญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาํ สั่งไปถึง หรื อวันปิ ดคําสั่ง
แล้วแต่กรณี
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๑๐

ข้ อ ๒๕ ผูถ้ ูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต
ข้ อ ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจแต่งตั้งข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ งแห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของ
เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ในเรื่ องใดหรื อทุกเรื่ องก็ได้
ข้ อ ๒๗ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามเทศบัญญัติน้ ี ตอ้ งระวางโทษตามที่กาํ หนดไว้ในบท
กําหนดโทษแห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้ อ ๒๘ ให้นายกเทศมนตรี ตาํ บลทาทุ่งหลวง เป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี และ
ให้มีอาํ นาจออกระเบียบ ประกาศ หรื อคําสัง่ เพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี

ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายบุญเลง ดีจิตกาศ)
นายกเทศมนตรี ตาํ บลทาทุ่งหลวง

เห็นชอบ

(นายประจวบ กันธิยะ)
นายอําเภอแม่ทา ปฏิบตั ิราชการแทน
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดลําพูน
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บัญชีอตั ราค่ าธรรมเนียม การจําหน่ ายสิ นค้ าในทีห่ รือทางสาธารณะ
ท้ ายเทศบัญญัตเิ ทศบาลทาทุ่งหลวง
เรื่อง การจําหน่ ายสิ นค้ าในทีห่ รือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๓
ลําดับที่
1

2

รายการ
การจัดวางสิ นค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็ นปกติ
1. จัดวางสิ นค้าเป็ นปกติ
2. จัดวางสิ นค้าในงานเทศกาล / นักขัตฤกษ์ / แผงลอยชัว่ คราว
การเร่ ขาย

ค่ าธรรมเนียม
( บาท )
500
30
50
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
เขียนที่ .....สํานักงานเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง.........
วันที่ ...................... เดือน ........................ พ.ศ. ..............
เรื่ อง ขอรับใบอนุญาต
เรี ยน นายกเทศมนตรี ตาํ บลทาทุ่งหลวง
ข้าพเจ้า .......................................................... อายุ .................... ปี ....................สัญชาติ ..........................
อยูบ่ า้ นเลขที่ .................. หมู่ที่ ................... ตรอก/ซอย .............................. ถนน .................................................
แขวง/ตําบล ................................. เขต /อําเภอ .............................. เทศบาล/สุ ขาภิบาล/อ.บ.ต. . ...........................
จังหวัด .......................................... หมายเลขโทรศัพท์ ...................................................................................
ขอยืน่ คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จาํ หน่ายอาหารหรื อสะสมอาหาร ประเภท ...........................................................................
โดยมีพ้นื ที่ประกอบการ .................................................. ตารางเมตร
( ) กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ประเภท .........................................................................................
มีคนงาน ............-............ คน ใช้เครื่ องจักรขนาด ......................-.................. แรงม้า
( ) กิจการตลาดที่มีการจําหน่าย ............................................(เป็ นประจํา/เป็ นครั้งคราว/ตามวันนัด)
( ) กิจการจําหน่ายสิ นค้าในที่/ทางสาธารณะ จําหน่ายสิ นค้าประเภท ...................................................
ณ บริ เวณ ....................................................... โดยวิธีการ .................................................................
( ) กิจการรับทําการเก็บขนหรื อกําจัดสิ่ งปฏิกลู มูลฝอยโดยทําเป็ นธุรกิจประเภท
เก็บขนสิ่ งปฏิกลู โดยมีแหล่งกําจัดที่ .............................................................................
เก็บขนและกําจัดสิ่ งปฏิกลู โดยมีระบบกําจัดอยูท่ ี่ .........................................................
เก็บขนมูลฝอยโดยมีแหล่งกําจัดอยูท่ ี่ .............................................................................
เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดอยูท่ ี่ ...........................................................
ต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานละเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ
1) สําเนาประจําตัว .......... (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) ...............................
2) สําเนาทะเบียนบ้าน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
3.1 .................................................................................................................................
3.2 .................................................................................................................................
4) ..........................................................................................................................................
5) ..........................................................................................................................................

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การจําหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๓

แผนผังแสดงที่ต้งั สถานประกอบการโดยสั งเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็ นความจริ งทุกประการ
(ลงชื่อ) ..................................................... ผูข้ อรับใบอนุญาต
( ....................................................)
ความเห็นของเจ้ าพนักงานสาธารณสุ ข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นควรอนุญาตและกําหนดเงื่อนไขดังนี้.....................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
( ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ........................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ........................................ เจ้าพนักงานสาธารสุ ข
( ..............................................)
ตําแหน่ง .....................................................
วันที่ ...................../........................../.....................
คําสั่ งของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ) ........................................................... เจ้าพนักงานท้องถิ่น
( .....................................................)
ตําแหน่ง ..............................................................
่

๑๓

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การจําหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๔

คําขอต่ ออายุ
ใบอนุญาตจําหน่ ายสิ นค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ
เขียนที่ ................................................................
วันที่ .............. เดือน ........................................ พ.ศ. ........................
ข้าพเจ้า .............................................................. อายุ .......................... ปี สัญชาติ .........................
อยูบ่ า้ นเลขที่ .................. หมู่ที่ .................... ตรอก / ซอย ..................... ถนน .............................................
ตําบล ............................. อําเภอ ................................. จังหวัด ........................ โทรศัพท์.............................
ขอยื่ น คํา ขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ การเก็ บ ขน กํา จัด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อมู ล ฝอย ต่ อ
นายกเทศมนตรี ตาํ บลทาทุ่งหลวง พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูข้ อรับใบอนุญาต
2 สําเนาทะเบียนบ้านของผูข้ อรับใบอนุญาต
3 สําเนาทะเบียนบ้าน เอกสารนิติบุคคล (ถ้ามี)
4 บัญชีอตั ราค่าธรรมเนียมในการให้บริ การ
5 ใบอนุญาตจําหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ (เดิม)
6 อื่น ๆ .........................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคําขอนี้เป็ นจริ งทุกประการ

(ลงชื่อ) ....................................................... ผูข้ อต่ออายุใบอนุญาต
(............................................................... )

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การจําหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๕

ใบอนุญาตจําหน่ ายสิ นค้ าในทีห่ รือทางสาธารณะ
เล่มที่ ..................... เลขที่ ................... ปี ..............................
อนุญาตให้ .................................................................................. สัญชาติ .....................................
บ้านเลขที่ / สํานักงานเลขที่ .................................... หมู่ที่ ..................... ตรอก / ซอย ................................
ถนน ..................................... ตําบล ................................ อําเภอ ............................. จังหวัด ......................
โทรศัพท์ ...........................................
ข้อ 1 ประกอบกิจการประเภท ........................................................... ค่าธรรมเนียม ..................บาท
ใบเสร็ จรับเงินเล่มที่ ............. เลขที่ ................... ลงวันที่ ...................... เดือน ......................... พ.ศ. ..............
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า ................................................................... จํานวนงาน ......................... คน
ตั้งอยูเ่ ลขที่ ................... หมู่ที่ .................... ตรอก / ซอย ................................. ถนน ....................................
ตําบล ........................... อําเภอ ............................... จังหวัด ........................... โทรศัพท์.................................
โทรสาร ..........................
ข้อ 2 ผูไ้ ด้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้
( 1 ) ปฏิบตั ิตามความในเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ องการจําหน่ายสิ นค้าในที่หรื อ
ทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเคร่ งครัด
( 2 ) ...............................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ................... เดือน ............................... พ.ศ. .................
ออกให้ ณ วันที่ ................. เดือน .......................... พ.ศ. .......................

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

