เทศบัญญัติ

เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พุทธศักราช 2540

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบาลบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. 2540
………………..
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน ว่าด้วยการจาหน่ายสินค้าในนี่หรือทางสาธารณะ
เหตุผล
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จาหน่ายหรือผู้ช่วย
จาหน่ายสินค้า สุขลักษณะ ในการใช้กรรมวิธีการจาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง เก็บ หรือ สะสมอาหารหรือ
สินค้าอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้าใช้ และของใช้ต่างๆ การจัดวางสินค้า และการเร่ขาย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ กาหนดเวลาสาหรับการจาหน่ายสินค้า และกาหนดการอื่นที่จาเป็นเพื่อการ
รักษาความสาอดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้ ง การป้องกันมิให้เกิดเหตุราคาญ และการป้องกัน
โรคติดต่อ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตลอดจน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ การออกใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และ
อัตราค่าธรรมเนียม ซึ่งการดาเนินการการดังกล่าว มาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 63
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2510 บัญญัติให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติ จึงจาเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. 2540
…………………
โดยที่เป็นสมควรตราเทศบาลเมืองลาพูน ว่าด้วยการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไ ขเพิ่มเติม โดย
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2510 ประกอบกับมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55
มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลเมืองลาพูน โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองลาพูน และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน จึงตราเทศบัญญัติ
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ. 2540”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเทศบาลเมืองลาพูน เมื่อได้ประกาศโดยเปิ ดเผยที่สานักงานเทศบาล
เมืองลาพูนแล้ว 7 วัน
ข้อ 3 นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป ให้ยกเลิก
(1) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน เรื่อง ควบคุมแผงลอย พุทธศักราช 2486
(2) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน เรื่อง ควบคุมแผงลอย ( ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2495
(3) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน เรื่อง ควบคุมแผงลอย ( ฉบับที่ 3 ) พุทธศักราช 2501
(4) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน เรื่อง ควบคุมแผงลอย แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 )
พุทธศักราช 2529
(5) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน เรื่อง ควบคุมผู้เร่ขาย พุทธศักราช 2486
(6) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน เรื่อง ควบคุมผู้เร่ขาย ( ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2495

(7) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน เรื่อง ควบคุมผู้เร่ขาย ( ฉบับที่ 3 ) พุทธศักราช 2501
(8) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน เรื่อง ควบคุมผู้เร่ขาย ( ฉบับที่ 4 ) พุทธศักราช 2495
บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่งอื่นใดส่วนที่ได้ ตราไว้แล้วในเทศบัญญัติ
นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“เร่ ขาย” หมายความว่า สถานที่ หรื อ ทางซึ่ง มิใ ช่เ ป็น ของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองลาพูน
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดจาหน่ายสินค้าในที่หรือ ทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดย
ลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้ รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
ข้อ 6 การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่จาหน่ายสินค้าในบริเวณที่เทศบาลเมืองลาพูนประกาศห้าม
(2) แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย
(3) จัดวางสิ่งของให้เรียบร้อย ไม่ยื่นล้าบริเวณที่กาหนด ร่มหรือผ้าใบบังแดด
รวมทั้ง ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยต้องไม่ล้าลงมาในผิวจราจร
(4) แผงสาหรับวางขาย เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ ต้องทาด้วยวัตถุแข็งแรงมีขนาดและ
ความสูงจากพื้นที่ตามที่เทศบาลเมืองลาพูนกาหนด

(5) รักษาความสะอาดบริเวณที่จาหน่ายสินค้าอยู่เสมอ ทั้งในระหว่างทาการค้าและ
หลังจากเลิกทาการค้าแล้ว
(6) จัดทาให้ภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ
(7) ให้จัดวางสินค้าที่จาหน่ายบนแผง หรือจัดวางในลักษณะอื่นตามที่เทศบาลเมือง
ลาพูนกาหนด
(8) ห้ามพาด ติดตั้งวางแผงค้า เกาะเกี่ยวสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์
เกี่ยวกับการขาย รวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือก หรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับ
ดอกไม้ หรือต้นไม้โดยเด็ดขาด
(9) ห้ามใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดัง
(10) ห้ามใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดัง
(11) ห้ามนารถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้า เพื่อจาหน่าย
สินค้า
(12) หลังจากเลิกทาการค้า ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการค้าออก
จากบริเวณที่อนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า
(13) ปฏิบัติการอื่นเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
พนักงานเจ้าหน้าที่และคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง ระเบียบ
ประกาศ ข้อบังคับและคาสั่งของเทศบาลเมืองลาพูน
ข้อ 7 การจาหน่ายสิน ค้าประเภทอาหารในที่ห รือ ทางสาธารณะ ผู้จาหน่ ายและผู้ ช่ว ย
จาหน่ายต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6 (1) - (13)
(2) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาดเรียบร้อยรวมทั้ง
ขณะ เตรียมทา ประกอบ ปรุง หรือจาหน่าย
(3) ตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผล บาดเจ็บ ถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณ
มือหรือนิ้วมือ ต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย
(4) ไม่สูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ทาประกอบ ปรุง หรือ
จาหน่ายอาหาร หรือไม่ไอ จาม รดบนอาหาร
(5) ที่เตรียม ทา ประกอบ ปรุง และแผงวางจาหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพื้นอย่าง
น้อย 60 เซนติเมตร

(6) การจาหน่ายอาหารที่ต้องมีการล้างภาชนะอุปกรณ์ จะต้องมีที่ล้างภาชนะ
อุปกรณ์และวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และต้องไม่ถ่ายเทน้าล้าง
ภาชนะ ที่มีเศษอาหารลงพื้นหรือลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ
(7) รักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจาหน่ายอาหารให้
สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(8) ให้ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะใส่อาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้
สาหรับประกอบอาหารอาหารด้วยอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์ที่สามารถป้องกัน
ฝุ่นละออง แมลงวันและสัตว์ซึ่งเป็นพาหนะนาโรค รวมทั้ง ดูแลรักษา
ให้สะอาด
และใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(9) ใช้น้าสะอาดในการทา ประกอบ ปรุง แช่ ล้างอาหาร ภาชนะ เครื่องใช้และ
ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
(10) ใช้วัสดุ ภาชนะ อุปกรณ์ที่สะอาด ปลอดภัยสาหรับใส่หรือเตรียมทา ประกอบ
ปรุง และจาหน่ายอาหาร
(11) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยโดยแยกประเภทเป็นแบบแห้งและเปียกที่ถูก
สุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน้าหรือทาง
สาธารณะ
(12) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้ง ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุราคาญ
เนื่องจากการจาหน่าย เตรียม ทา ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร
ข้ อ 8 การเร่ ข ายสิ น ค้ า ในที่ ห รื อ ทางสาธารณะ ผู้ จ่ า ยและผู้ ช่ ว ยจ าหน่ า ยต้ อ งปฏิ บั ติ
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่จาหน่ายสินค้าในบริเวณที่เทศบาลเมืองลาพูนประกาศห้าม
(2) แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย
(3) มูลฝอยจากการเร่ขาย ห้ามทิ้งลงในที่หรือทางสาธารณะ
(4) ในขณะเร่ขายสินค้า ห้ามใช้เครื่องขายเสียง หรือเปิดวิทยุเทปส่งเสียงดังจนเกิด
เหตุเดือดร้อนราคานแก่ผู้อื่น
(5) ห้ามนารถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพื่อขายสินค้า

(6) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข พนักงานเจ้าหน้าที่และตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับประกาศ และคาสั่งของเทศบาลเมืองลาพูน
ข้อ 9 การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่าย
ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 8 (1)-(6)
(2) อาหารที่เร่ขายต้องสะอาด ปลอดภัย
(3) ใช้วัสดุ ภาชนะหีบห่อที่สะอาด ปลอดภัยสาหรับใส่อาหาร
(4) ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเร่ขายอาหารให้
สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(5) จัดการอาหารแยกตามประเภทของสินค้าให้เป็นระเบียบ
(6) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน สะอาดเรียบร้อย และสวมรองเท้า
(7) ตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือ ต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย
(8) ไม่สูบบุหรี่ หรือไอ จาม รดบนอาหารในขณะขาย
ข้อ 10 ห้ามผู้จาหน่ายและผู้ช่วยผู้จาหน่ายประกอบกิจการเมื่อ มีเหตุควรเชื่อ ว่าตนเป็ น
โรคติดต่อที่ระบุไว้ หรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจ ปรากฏว่าตนเป็นพาหะของโรคและได้รับแจ้ง
ความเป็นหนังสือแจ้งว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อซึ่งระบุไว้ต่อไปนี้ คือ
(1) วัณโรค
(2) อหิวาตกโรค
(3) ไข้ไทฟอยด์
(4) ไข้หัด
(5) โรคบิด
(6) ไข้สุกใส
(7) โรคคางทูม
(8) โรคเรื้อน
(9) โรคผิวหนังที่น่าเกลียด
(10) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส
(11) โรคอื่นๆ ตามที่ทางราชการกาหนด

ข้อ 11 ผู้ขอรับอนุญาตและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อ หรือพาหะ ของโรคติดต่อตามที่กาหนดไว้ในข้อ 10
(2) เงื่อนไขอืน่ ตามที่เทศบาลเมืองลาพูนกาหนด
ข้อ 12 ถ้าปรากฏว่าผู้จาหน่ายหรือ ผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าในที่หรื อ ทางสาธารณะผู้ใดเป็น
โรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อที่ระบุไ ว้ในข้อ 10 ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า ถ้าอนุญาตให้
จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต่อไปจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงแก่สุขภาพของประชาชน ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตของผู้นั้นเสีย
ข้อ 13 ผู้ได้รับอนุญาตและผู้ช่วยจาหน่าย ต้องจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ยื่น
คาตามแบบ และเงื่อนไข พร้อมด้วยหลักฐานที่เทศบาลเมืองลาพูนกาหนด
ข้อ 14 ผู้ใดจะขอรับใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้
ยื่นคาขอตามแบบ และเงื่อนไข พร้อมด้วยหลักฐานที่เทศบาลเมืองลาพูนกาหนด และรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวม
หมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1×1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ข้อ 15 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้อ ง และความสมบูรณ์ของคาขอ
อนุญาตแล้ว ปรากฏว่า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ให้ออกใบอนุญาตหรือ มี
หนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบ กรณีที่ไม่อาจออกใบอนุญาตได้ภ ายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
แต่ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องพร้อมด้วยผลให้ผู้ขออนุญาตทราบ กรณีที่ไม่อาจ
ออกใบอนุญาตได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในกาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งรายการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้ง ให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อสิ้นกาหนดตาม
วรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลาได้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี
ข้อ 16 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ภายในกาหนด
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับแจ้งจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น หากมิได้ชาระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กาหนด จะต้องชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อ ย
ละยี่สิบของจานวนเงินค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกดาเนินกิจการนั้น
ก่อนถึงกาหนดที่จะต้องชาระค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ถ้าผู้จาหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้า ค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง เจ้า
พนักงานท้องถิ่น มีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
จานวน
ข้อ 17 ในขณะทาการจาหน่ายสินค้ าหรือ เร่ข ายสินค้าในที่หรือ ทางสาธารณะ ผู้ไ ด้รั บ
ใบอนุญาตต้องจาหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าตามประเภทสินค้า และลักษณะการจาหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะที่ได้รับอนุญาต
ข้อ 18 ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ได้เฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ช่วยจาหน่ายในหรือทาง
สาธารณะซึ่งระบุไว้ในอนุญาตไม่เกินหนึ่งตน และห้ามไม่ให้โอนใบอนุญาต
ข้อ 19 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์ขอต่อใบอนุญาตให้จาหน่ายสินค้าหรือแร่ขายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ ให้ยื่นคาขอตามแบบและเงื่อนไขพร้อมด้วยหลักฐานที่เทศบาลเมืองลาพูนกาหนด
ต่อเจ้าหน้าท้องถิ่น เมื่อยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว
ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะสั่ง ไม่ต่ออายุใบอนุญาตการพิจารณาต่อ
ใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามข้อ 15
ข้อ 20 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ข้อ 21 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคาขอบอกเลิก
ดาเนินการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 22 หากผู้ไ ด้รั บใบอนุญ าตประสงค์ จะเปลี่ย นแปลงชนิด หรือ ประเภทสิน ค้า หรื อ
ลักษณะวิธีการจาหน่ายหรือสถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือรายการอื่นใด
ให้ยื่นคาร้องขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และจะทาการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว
ข้อ 23 หากปรากฏว่าใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญ ผู้ได้รับอนุญาต
จะต้อ งยื่นคาร้องขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อ ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ไ ด้
รับทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) เอกสารแจ้งความต่อสถานีตารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทาลายหรือ
(2) ใบอนุญาตเดิมกรณีชารุดในสาระสาคัญ
(3) รูปถ่ายของผู้ได้รับอนุญาตและผู้ช่วยจาหน่าย ขนาด 1×1 นิ้ว จานวนคนละ 2
รูป

ข้อ 24 การออกใบแทนใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ใบแทนใบอนุญาตให้ประทับตราสีแดง คาว่า “ใบแทน” กากับไว้ด้วยและให้มี
วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(2) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทาลายหรือ
ชารุดในสาระสาคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และเล่มที่ เลขที่ ปี พ.ศ.
ของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ 25 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศ
บัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจ ดังนี้
(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคาหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทาคาชี้แจงเป็น
หนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการ
พิจารณา
(2) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระ
อาทิตย์ตก หรือเวลาทาการเพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศ
บัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการนี้ ให้มี
อานาจ สอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของ หรือผู้
ครอบครอง อาคารหรือสถานที่นั้น
(3) แนะนาให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือ
ตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(4) ยึดหรืออายัดสิ่งใดๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินคดี หรือเพื่อนาไปทาลายในกรณีจาเป็น
(5) เก็บหรือนาสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือ
ก่อให้เกิดเหตุราคาญจากอาคาร หรือสถานที่ใดๆ เป็นปริมาณตามสมควรเป็น
เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ ตามความจาเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา
ข้อ 26 หากผู้จาหน่ายสินค้าหรือ เร่ขายสินค้าปฏิบัติไ ม่ถูกต้อ งตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หรือ เทศบั ญญัติ นี้ หรือค าสั่ง ของเจ้า พนัก งานท้อ งถิ่นที่ กาหนดไว้เกี่ ยวกั บการดาเนิน กิจการนั้ นให้ เจ้ า

พนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้นั้นไม่แก้ไข หรือถ้าจาหน่าย
สินค้าหรือเร่ขายสินค้าจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า จะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดกิจการไว้ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่เป็นพอใจ
แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายได้
คาสั่งดังกล่าว ให้กาหนดระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามคาสั่งไว้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็น
คาสั่งให้หยุดดาเนินกิจการทันที
ข้อ 27 ถ้าเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการกระทาใดๆ ที่ฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ ในอันที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่
ที่เหมาะสมกับการด ารงชี พของประชาชน หรื อ จะเป็นอั นตรายอย่ างร้ ายแรงต่อ สุขภาพของประชาชน
ส่วนรวม ซึ่ งสมควรจะดาเนินการแก้ไขโดยเร่งด่ว นให้เ จ้าพนักงานสาธารณสุข มีอานาจออกคาสั่งให้
ผู้กระทาไม่ถูกต้อง หรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดาเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุ
นั้นได้ตามสมควร แล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ
ข้ อ 28 ถ้ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
นั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ 29 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจคาสั่งคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อ ปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุจะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่า ได้กระทาความผิดพลาดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง
ที่ออกตามพระบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุในใบอนุญาตในเรื่องกาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับอนุญาต และการไม่ปฏิบัติ หรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน

ข้อ 30 การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ 16 ให้ทาหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ผู้แทน หรือผู้รับมอบอานาจจากผู้ ได้รับใบอนุญาตทราบ
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ผู้จาหน่ายสินค้าในที่หรือ ทางสาธารณะหยุดจาหน่าย
สินค้า คาสั่งใช้อนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือ แจ้งให้ผู้จาหน่ายสินค้า หรือ ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ได้พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าว ให้ส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ
หรือ ให้ปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนา หรือสานักทาการงานของผู้ต้อ งรับหนังสือ
และให้ผู้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือ ตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึง หรือวัน ปิดหนังสือแล้วแต่กรณี
ข้อ 31 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่สั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 32 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคาสั่งตาม ข้อ 16 วรรคสอง , ข้อ 26 หรือ มีคาสั่งไม่
ออกกใบอนุญาตตามข้อ 15 หรือไมอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ 19 หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามข้อ
12 , ข้อ 29 หรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีคาสั่งตามข้อ 27 ถ้าผู้ ที่ได้รับคาสั่งไม่พอใจคาสั่งดังกล่าว ผู้
นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่ง
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคาสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข จะเห็นสมควรมีการทุเลาการบังคับตามคาสั่งไว้ชั่วคราว
คาสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นที่สุด
ข้อ 33 ผู้รั บใบอนุ ญาตผู้ใ ดไม่ปฏิ บัติ ตามเงื่ อ นไขที่ เจ้า พนั กงานท้ อ งถิ่ นก าหนดไว้ใ น
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ ข้อ 17 วรรคแรก มีความผิดตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
ข้อ 34 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติ ข้อ 5 หรือฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กาหนด
บริเวณที่หรือสารธารณะ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตห้ามจาหน่ายซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด
มีความผิดตามาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 35 ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กาหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณสุข
หรือ ส่ว นหนึ่งส่ วนใดของพื้น ที่ดังกล่าวเป็ นเขตที่ห้ามจ าหน่า ยสินค้า โดยวิ ธีการจ าหน่า ยในลัก ษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจาหน่ายสินค้าในบริเวณนั้น หรือฝ่าฝืนเทศ
บัญญัติ ข้อ 6 , ข้อ 7 , ข้อ 8 , ข้อ 9 , ข้อ 10 , ข้อ 11 , ข้อ 11 หรือข้อ 13 มีความผิดตามมาตรา 78 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 36 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งขอเท็จจริงหรือไม่ส่ งเอกสารหรือ
หลักฐาน หรือขัดขวาง หรือไม่อานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามเทศบัญญัติข้อ 25 มีความผิดตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535

ข้อ 37 ผู้ดาเนินกิจการผู้ใดดาเนินกิจการในระหว่างที่มีคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้
หยุดกิจการ หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าหนักงานท้องถิ่น ตามเทศบัญญัติข้อ 26, ข้อ 16 วรรคสอง โดย
ไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร มีความผิดตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 38 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามเทศบัญญัติข้อ 27 โดยไม่มี
เหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีความความผิดตาม
มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 39 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติข้อ 17 วรรคสอง , ข้อ 23 มีความผิดตามมาตรา
83 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 40 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดาเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต มีความผิดตาม
มาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 41 ผู้รับใบอนุญาตให้ตั้ง หรือ ใช้สถานที่เอกชนเป็นที่ขาย ทา ประกอบ ปรุง สะสม
อาหาร หรือ น้าแข็ง ก่ อ นวั นใช้เ ทศบั ญญั ติ นี้ ให้ ผู้ นั้น ประกอบกิ จการนั้ นต่ อ ไปได้ เสมือ นเป็ นผู้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้แล้ว แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุและผู้นั้น ยังคงประสงค์จะดาเนินการ
กิจการต่อไป ผู้นั้นจะต้องมาดาเนินการขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ก่อนดาเนินการ
ข้อ 42 ให้นายกเทศมนตรีเมืองลาพูน รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ และให้มีอานาจ
ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2540
ประภัสร์ ภู่เจริญ
(นายประภัสร์ ภู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีเมืองลาพูน
อนุมัติ
สิทธิพร เกียรติศิริโรจน์
(นายสิทธิพร เกียรติสิริโรจน์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามมาตรา 41 วรรคสอง
ก. จาหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ฉบับละ
ข. จาหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย

\

ฉบับละ

100
20

บาท
บาท

คาร้องขอรับใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เขียนที่………………..…………………………..
วันที่………เดือน………………….พ.ศ………….….
ถึง เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้าพเจ้า…………………อายุ…………..ปี เชื้อชาติ………….สัญชาติ…...……อยู่บ้านเลข
ที่…………..ตรอก/ซอย………………..ถนน…………ตาบล…………..อาเภอ………….จังหวัด…………
โทรศัพท์………………
ขอยื่นเรื่องราวเพื่อ ( ) ขอรับใบอนุญาตใหม่ ( ) ขอต่อใบอนุญาต การจาหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะประจาปี พ.ศ.
………………เพื่อจาหน่าย……………………………………………………แผงลอยหมายเลข…………...
ตั้งอยู่ ณ สถานที่………………………..ถนน…………………………ตาบล…………………..
อาเภอ………………………..จังหวัด…………………………………..
ขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามเทศบัญญัติ/เงื่อนไขทีท่ าไว้ทุกประการ
หมายเหตุ พร้อมนี้ได้แนบรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป มาด้วยแล้ว
บันทึกของเจ้าหน้าที่
ได้รียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต………..บาท และได้ออกใบอนุญาตเล่มที…
่ ……………...
เลขที่………………..ลงวันที่………………………………………เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ)……………………………….เจ้าหน้าที่กองคลัง
ความเห็นเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
( ) ควรอนุญาต
( ) ไม่ควรอนุญาต ( ) อื่นๆ
(ลงชื่อ)……………………………….เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
ความเห็นของหัวหน้าสุขาภิบาล
( ) ควรอนุญาต

( ) ไม่ควรอนุญาต

( ) อื่นๆ

(ลงชื่อ)………………………………..หัวหน้างานสุขาภิบาล
ความเห็นของผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
( ) ควรอนุญาต

( ) ไม่ควรอนุญาต

( ) อื่นๆ

(ลงชื่อ)……………………….……………...……..ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ความเห็นปลัด/รองปลัดเทศบาล
( ) ควรอนุญาต

( ) ไม่ควรอนุญาต

( ) อื่นๆ

(ลงชื่อ)……………….……………………………ปลัด/รองปลัดเทศบาล
ความเห็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) ควรอนุญาต

( ) ไม่ควรอนุญาต

( ) อื่นๆ

(ลงชื่อ)……………………………………………..

รูปถ่าย
1×1/2 นิ้ว
ผู้จาหน่ายสินค้า

รูปถ่าย
1×1/2 นิ้ว
ผู้ช่วยผู้จาหน่าย

ใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เล่มที่…………เลขที่…………
สานักงานเทศบาลเมืองลาพูน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเทศบาลเมืองลาพูน
อนุญาตให้
นาย/นาง/นางสาว
………………………………………………………………อยู่บ้าน/สานักงานเลขที…
่ …………...…ตรอก/
ซอย………………………………หมู่ที่……….ถนน………………………ตาบล………………………….
อาเภอ…………………………….จังหวัด…………………..โทรศัพท์…………………………
จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ลักษณะ
( ) เร่ขายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ สินค้าประเภท…………………………………….
สถานที่เร่ขายในพื้นที่ที่มีการผ่อนผันให้จาหน่ายสินค้าในท้องถิ่นที่บริเวณ………………………………….
(
) จัดวางจาหน่ายสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ สินค้าประเภท……………………………
บริเวณ……………………...........ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัติเทศบาล
เมืองลาพูน เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ค่าธรรมเนียม…………………………..บาท ใบ
เสร็จรับเงิน เล่มที่………………เลขที่…………..วันที่………….เดือน…………………..พ.ศ……………..
ใบอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะผู้จาหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้า
ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้
1. ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูนเทศบาลเมืองลาพูน ว่าด้วยการจาหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2540 และปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาเจ้า
พนักงานสาธารณะสุข คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น คาแนะนาของพนักงานเจจ้าหน้าที่ ตลอดจนระเบียบ
ข้อบังคับและประกาศของเทศบาลเมืองลาพูน
2……………………………………………………………………………..
ให้ไว้ ณ วันที่………เดือน……………………พ.ศ………………..
สิ้นอายุวันที่…………เดือน……………………พ.ศ……………….
(ลงชื่อ)………………………………..
(…………………………….)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

