
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพนทอง 
เร่ือง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

************************************ 
 

 โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพนทอง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะ  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบกับมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ มาตรา 
๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลโพนทองและผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ ดังนี้ 
 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพนทอง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลโพนทอง เมื่อได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลโพนทองแล้วเจ็ดวัน 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  

(๑)  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะ  พ.ศ. ๒๕๔๙  

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าส่ังอื่นๆ ในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน   
 ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
   “สินค้า” หมายความว่า ส่ิงของท่ีซื้อขายกัน 
  “อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
  “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  
  “เร่ขาย” หมายความว่า การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ โดยมิได้จัดวางอยู่ เป็น
ปกติไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ า 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลโพนทอง 

“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ตามาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่ง ได้รับการแต่ง ต้ังจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
 ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการ
จัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือ
ประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า และสถานท่ีท่ีจะจัดวางสินค้าเพื่อจ าหน่ายในกรณีท่ีจะมีการ
จัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติ รวมท้ังจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามท่ีเห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 

การเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้าหรือสถานท่ีจัดวางสินค้าให้
แตกต่างไปจากท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระท าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้า
พนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว 
  ข้อ ๖ ในการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็น
ปกติ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 



 ๒ 

   (๑) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
  (๒) ให้จัดวางสินค้าท่ีจ าหน่ายบนแผงวางสินค้าหรือจัดวางในลักษณะอื่นตามท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
   (๓) แผงวางสินค้าท าด้วยวัสดุท่ีมีความแข็งแรงและมีความสูงตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
  (๔) จัดวางสินค้าและส่ิงของใดๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่นล้ าออกนอกบริเวณท่ีก าหนด 
ท้ังนี้ รวมท้ังตัวของผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าด้วย 
   (๕) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่ีจ าหน่ายสินค้าในระหว่างการจ าหน่ายอยู่เสมอ 
   (๖) ห้ามมิให้กระท าการใดๆ ท่ีก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น เช่น การใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป เป็นต้น 
   (๗) เมื่อเสร็จส้ินการจ าหน่ายทุกครั้งต้องเก็บสินค้าและส่ิงของใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากบริเวณท่ี
จ าหน่ายให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า 
  (๘) หยุดการจ าหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามท่ี
เทศบาลต าบลโพนทอง ประกาศก าหนด 
  (๙)  การอื่น ท่ีจ า เป็น เพื่ อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ                             
รวมท้ังการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
  (๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
รวมท้ังระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และค าส่ังของเทศบาลต าบลโพนทอง 
  ข้ อ  ๗  ใ น ก า ร จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า ใ น ท่ี ห รื อ ท า ง ส า ธ า ร ณ ะ โ ด ย ลั ก ษ ณ ะ วิ ธี ก า ร จั ด ว า ง  
สินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติ  ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นี้  
  (๑) ปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๖ 

 (๒) แผงจ าหน่ายอาหารท าจากวัสดุท่ีท าความสะอาดง่าย มีสภาพดี เป็นระเบียบ อยู่สูงจาก
พื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 

  (๓)  อาหารปรุงสุกมีการปกปิดหรือมีการป้องกันสัตว์แมลงน าโรค 
  (๔)  น้ าด่ืมต้องเป็นน้ าท่ีสะอาด ใส่ในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด  
 
(๕)  น้ าแข็งท่ีใช้บริโภค 

๕.๑) ต้องสะอาด 
๕.๒) เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปิด อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
๕.๓) ท่ีตักน้ าแข็งมีด้ามยาว 
๕.๔) ต้องไม่น าอาหารหรือส่ิงของอย่างอื่นไปแช่ไวใ้นน้ าแข็ง 

(๖)  ล้างภาชนะด้วยน้ ายาล้างภาชนะ แล้งด้วยน้ าสะอาด ๒ ครั้ง หรือล้างด้วยน้ าไหล และ
อุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 

(๗) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางต้ังเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาดหรือวางเป็นระเบียบในภาชนะ
โปร่งสะอาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 

(๘) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อน าไปก าจัด 
  ข้อ ๘ ในการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วย
จ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๖ 
   (๒) จ าหน่ายสินค้าในบริเวณท่ีได้รับอนุญาต 



 ๓ 

  (๓) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
   (๔) ไม่ท้ิงมูลฝอยลงในท่ีหรือทางสาธารณะ 
   (๕) หยุดการจ าหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามท่ี
เทศบาลต าบลโพนทอง ประกาศก าหนด 
  (๖) การอื่นท่ีจ าเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมท้ังการ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศก าหนด 
  (๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
รวมท้ังระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และค าส่ังของเทศบาลต าบลโพนทอง 
   ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเช่ือว่าเป็น
โรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคติดต่อดังต่อไปนี้ 
   (๑) วัณโรค 
   (๒) อหิวาตกโรค 
   (๓) ไข้รากสาดน้อย(ไทฟอยด์) 
   (๔) โรคบิด 
   (๕) ไข้สุกใส 
   (๖) โรคคางทูม 
    (๗) โรคเรื้อน 
    (๘) โรคผิวหนังท่ีน่ารังเกียจ 
   (๙) โรคตับอักเสบท่ีเกิดจากไวรัส 
   (๑๐) โรคติดต่ออื่นๆ ท่ีทางราชการก าหนด 

ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
  (๓) อื่นๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลโพนทอง ประกาศก าหนด 
 ข้อ ๑๑ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้น
ท้ังหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นท่ีจะต้องส่งคืน
ค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมท้ังแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้า
วันนับแต่วันได้รับค าขอ 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก า หนดใน    
เทศบัญญัตินี้ 
 ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 
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  ข้อ ๑๒ ในการออกใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะ
วิธีการจ าหน่ายสินค้า และสถานท่ีท่ีจะจัดวางสินค้าเพื่อจ าหน่ายในกรณีท่ีจะมีการจัดวาง สินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใด
เป็นปกติ รวมท้ังจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามท่ีเห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 
  การเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้าหรือสถานท่ีจัดวางสินค้าให้
แตกต่างไปจากท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตจะกระท าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้ งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ     
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาต 
 ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
  ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะจะต้องมี
บัตรประจ าตัวตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพนทอง ประกาศก าหนด และจะต้องติดบัตรประจ าตัวไว้ท่ีอกเส้ือ
ด้านซ้ายตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
 ข้อ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต และให้
ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลโพนทอง  เท่านั้น 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ตามข้อ ๑๐ โดยอนุโลม 
 ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีก าหนดไว้ในเทศบัญญัติ
นี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุส าหรับ
กรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ี
ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างช าระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะ
ได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 
 ข้อ ๑๗ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบลโพนทอง 
 ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
 ข้อ ๑๙ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 ข้อ ๒๐ ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ



 ๕ 

ตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ี
เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ข้อ ๒๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ 
  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
 
 
 ข้อ ๒๒ ค าส่ังพักใช้ใบอนุญาตและค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ  ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าส่ังดังกล่าว ให้ส่งค าส่ังโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดค าส่ังนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต  
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าส่ังแล้วตั้งแต่เวลาท่ีค าส่ังไปถึง หรือวันปิดค าส่ัง แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๒๓ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
 ข้อ ๒๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบล
โพนทอง  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 
 ข้อ ๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ข้อ ๒๖ ให้นายกเทศมนตรีต าบลโพนทองรักษาการตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออกข้อบังคับ 
ระเบียบ ค าส่ัง ประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี .................เดือน...................................พ.ศ....................... 
 
 

นายศักดิ์ศรี   ศรีบาลแจ่ม 
นายกเทศมนตรีต าบลโพนทอง 

 
      เห็นชอบ  
 

 
 (นายนิคม  ปัญจวัฒน์) 
นายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 


