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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ
เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ วาดวยการจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
องคการบริห ารสว นตําบลแมทะลบ โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ
จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ เรื่อง การจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“สินคา” หมายความวา สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความวา อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ
“เจา พนัก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว า เจา พนั กงานซึ่ ง ได รับ การแต ง ตั้ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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ขอ ๕ เจาพนักงานทองถิ่น มีห นาที่ควบคุม ดูแ ลที่ห รือทางสาธารณะเพื่อประโยชนใชสอย
ของประชาชนทั่วไป
หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะ
วิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินคา
ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา และสถานที่ที่จะจัดวางสินคาเพื่อจําหนายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินคา
ในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ รวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธีการจําหนายสินคาหรือสถานที่จัดวางสินคา
ใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาต จะกระทําไดตอเมื่อผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
และเจาพนักงานทองถิ่นไดจดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว
ขอ ๖ ในการจํ า หน า ยสิ น ค า ในที่ ห รื อ ทางสาธารณะโดยลั ก ษณะวิ ธี ก ารจั ด วางสิ น ค า
ในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย
(๒) ให จั ด วางสิ น ค า ที่ จํ า หน า ยบนแผงวางสิ น ค า หรื อ จั ด วางในลั ก ษณะอื่ น ตามที่
เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
(๓) แผงวางสินคาทําดวยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจาพนักงานทองถิน่
โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
(๔) จัดวางสินคาและสิ่งของใด ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอย ไมยื่นล้ําออกนอกบริเวณ
ที่กําหนด ทั้งนี้ รวมทั้งตัวของผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาดวย
(๕) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จําหนายสินคาในระหวางการจําหนายอยูเสมอ
(๖) หามมิใหกระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น เชน การใชเครื่องกําเนิดไฟฟา
เครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทป เปนตน
(๗) เมื่อเสร็จสิ้นการจําหนายทุกครั้งตองเก็บสินคาและสิ่งของใด ๆ ที่เกี่ยวของจาก
บริเวณที่จําหนายใหเรียบรอยโดยไมชักชา
(๘) หยุด การจําหนายสิน คาเพื่อสาธารณประโยชนห รือประโยชนของทางราชการ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมทะลบประกาศกําหนด
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(๙) การอื่ น ที่ จํ า เป น เพื่ อ การรั ก ษาความสะอาดและป อ งกั น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพ
รวมทั้งการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา
ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
ขอ ๗ ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคา
ในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) แผงจําหนายอาหารทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดงาย มีสภาพดี เปนระเบียบ
อยูสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๒) อาหารปรุงสุกมีการปกปดหรือมีการปองกันสัตวแมลงนําโรค
(๓) สารปรุงแตงอาหารตองมีเลขสารบบอาหาร (อย.)
(๔) น้ําดื่มตองเปนน้ําที่สะอาด ใสในภาชนะที่สะอาด มีการปกปด มีกอกหรือทางเทรินน้ํา
(๕) เครื่องดื่มตองใสภาชนะที่สะอาด มีการปกปด และมีที่ตักที่มีดามยาวหรือมีกอก
หรือทางเทรินน้ํา
(๖) น้ําแข็งที่ใชบริโภค
(๖.๑) ตองสะอาด
(๖.๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปด อยูสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๖.๓) ที่ตักน้ําแข็งมีดามยาว
(๖.๔) ตองไมนําอาหารหรือสิ่งของอยางอื่นไปแชไวในน้ําแข็ง
(๗) ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะ แลวดวยน้ําสะอาด ๒ ครั้ง หรือลางดวยน้ําไหล
และอุปกรณการลางตองวางสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๘) ชอน สอม ตะเกียบ วางตั้งเอาดามขึ้นในภาชนะโปรงสะอาดหรือวางเปนระเบียบ
ในภาชนะโปรงสะอาด และมีการปกปด เก็บสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๙) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อนําไปกําจัด
(๑๐) ผู สั ม ผั ส อาหารแต ง กายสะอาด สวมเสื้ อ มี แ ขน ผู ป รุ ง ต อ งผู ก ผ า กั น เป อ น
และสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม
(๑๑) ใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสําเร็จแลว
(๑๒) ผูสัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือตองปกปดแผลใหมิดชิด
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ขอ ๘ ในการจําหนายสินคาในที่ห รือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรข าย ผูจําหนาย
และผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย
(๒) ไมทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ
(๓) ห า มมิ ใ ห ก ระทํ า การใด ๆ ที่ ก อ ให เ กิ ด เหตุ รํ า คาญแก ผู อื่ น เช น การใช
เครื่องขยายเสียง เปนตน
(๔) หยุด การจําหนายสิน คาเพื่อสาธารณประโยชนห รือประโยชนของทางราชการ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมทะลบประกาศกําหนด
(๕) การอื่ น ที่ จํ า เป น เพื่ อ การรั ก ษาความสะอาดและป อ งกั น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพ
รวมทั้งการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา
ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
ขอ ๙ ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย
ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๘
(๒) สวมเสื้อที่มีแขน ใชผากันเปอนที่สะอาด สวมรองเทาหุมสน มีสิ่งปกปดปองกัน
เสนผมมิใหตกลงในอาหาร
(๓) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถามีบาดแผลบริเวณมือตองทําแผลใหเรียบรอย
(๔) ไมสูบบุหรี่ในขณะเตรียม ทํา ประกอบ ปรุงหรือจําหนายอาหาร
(๕) ไมไอหรือจามรดบนอาหาร
(๖) ที่เตรีย ม ทํ า ประกอบ ปรุ ง และแผงวางจํ าหนา ยอาหาร ต องสูง จากพื้ น
ไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร
(๗) ไมเททิ้งเศษอาหาร หรือน้ําที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้ําสาธารณะ
(๘) ใชภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหารที่สะอาด
(๙) ปกปด อาหาร เครื่องปรุง อาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่ องมือ เครื่องใช
และอุปกรณในการจําหนายอาหาร เพื่อปองกันฝุนละออง แมลงวันและสัตวพาหะนําโรคอื่น ๆ
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(๑๐) ใชน้ําที่สะอาดในการทํา ประกอบ ปรุง แชหรือลางอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร
เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหาร
(๑๑) จั ด ให มี ที่ ร องรั บ มู ล ฝอยที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะอย า งเพี ย งพอ และไม เ ททิ้ ง มู ล ฝอย
ลงในทอหรือทางระบายน้ําสาธารณะ
ขอ ๑๐ หามมิใหผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวา
เปนโรคติดตอหรือเปนพาหะของโรคติดตอ ดังตอไปนี้
(๑) วัณโรค
(๒) อหิวาตกโรค
(๓) ไขรากสาดนอย (ไทฟอยด)
(๔) โรคบิด
(๕) ไขสุกใส
(๖) โรคคางทูม
(๗) โรคเรื้อน
(๘) โรคผิวหนังที่นารังเกียจ
(๙) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส
(๑๐) โรคติดตออื่น ๆ ที่ทางราชการกําหนด
ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมทะลบประกาศกําหนด
ขอ ๑๒ ผู ไ ด รั บ การอนุ ญ าตต อ งมารั บ ใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ
หนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง

หนา้ ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับ คําขอรับ ใบอนุญ าตหรือคําขอตออายุใบอนุญ าตให เจาพนักงานทองถิ่ น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูร ณ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญ าตพรอมดวยเหตุผล
ให ผู ข ออนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ได รั บ คํ า ขอซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดถู ก ต อ งหรื อ ครบถ ว น
ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๑๔ ผูไดรับใบอนุญาตใหจําหนายสินคาและผูชวยจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
จะตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลแมทะลบประกาศกําหนด และจะตองติด
บัตรประจําตัวไวที่อกเสื้อดานซายตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๑๕ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลแมทะลบเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญ าตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๑๑ และขอ ๑๒ ดวย
ขอ ๑๖ ผูไ ดรับ ใบอนุญ าตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัต ราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครัง้ แรกหรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง

หนา้ ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ภายในเวลาที่ กํ า หนดให ชํ า ระค า ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ร อ ยละยี่ สิ บ ของจํ า นวนค า ธรรมเนี ย มที่ ค า งชํ า ระ
เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครัง้
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ
จนครบจํานวน
ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลแมทะลบ
ขอ ๑๘ ผูไดรับ ใบอนุญ าตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๑๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจง ความตอพนั กงานเจาหนาที่แ ห งทองที่ที่ใบอนุญ าตสูญ หายมาแสดงตอ เจาพนักงานทองถิ่ น
ประกอบดวย
(๒) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ ารุ ด ในสาระที่ สํ า คั ญ ให ผู ยื่ น คํ า ขอรั บ
ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๐ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือขอบัญ ญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ การประกอบกิจการ
ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา
ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง

หนา้ ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ขอ ๒๑ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตามบทแห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๒๒ คําสั่ง พั กใชใ บอนุญ าตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุ ญ าตใหทําเป น หนัง สือแจง ใหผูรั บ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๒๓ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
กอนจันทร ศรีชัย
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ
เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2561
ลําดับที่

รายการ

1

ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
ก. จําหนายโดยลักษณะวิธีตั้งวางสินคาในที่ใดที่หนึ่งเปนปกติ
๑. พื้นที่ประกอบการ ตั้งแต ๕ - ๑๐ ตารางเมตร
๒. พื้นที่ประกอบการ ตั้งแต ๑๑ - ๒๐ ตารางเมตร
๓. พื้นที่ประกอบการ ตั้งแต ๒๑ ตารางเมตรขึ้นไป
ข. จําหนายโดยลักษณะการเรขาย (แผงลอย ลอเลื่อน)
ค. จําหนายโดยลักษณะการตั้ง วาง ขายเปนครั้งคราว
(งานเทศกาล งานแสดงสินคาและอื่น ๆ) ครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน
๑. พื้นที่ประกอบการ ตั้งแต ๑๐ - ๒๐ ตารางเมตร รายละ
๒. พื้นที่ประกอบการ ตั้งแต ๒๑ - ๓๐ ตารางเมตร รายละ
๓. พื้นที่ประกอบการ ตั้งแต ๓๑ ตารางเมตรขึ้นไป รายละ

อัตราคาธรรมเนียม หมายเหตุ

๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐

แบบ สณ. ๑
เลขที่รับ.............../.................

คําขอรับใบอนุญาต
จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ

เลขที่..............................

เขียนที่..........................................................................
วันที่............เดือน................................พ.ศ. ................
ขาพเจา.....................................................................................อายุ..............ป สัญชาติ.............................
อยูบานเลขที่................หมูที่...........ตรอก/ซอย.......................ถนน............................ตําบล/แขวง...........................
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด....................................................โทรศัพท...............................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการจําหนายสินคาในที่/ทางสาธารณะ จําหนายสินคาประเภท
........................................................................... ณ บริเวณ........................................................................................
โดยวิธีการ..................................................................................
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต
๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต
๓. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจําหนาย
๔. รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑x๑ นิ้ว ของผูขอรับใบอนุญาต
และผูชวยจําหนาย
๕. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขนมูลฝอย
๖. ................................................................................................................................................................
แผนที่ตั้งสถานที่จําหนายสินคาพอสังเขป

ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)....................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(....................................................)

แบบ สณ. ๒

ใบอนุญาต
จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ
เลมที่.................เลขที่.................ป..................
(๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให...................................................................................อายุ................ป
สัญชาติ..................... อยูบานเลขที่..............หมูที่...........ตรอก/ซอย................................ถนน...............................
ตําบล/แขวง........................อํ าเภอ/เขต.........................จังหวัด...........................โทรศัพท ......................................
จํ าหน ายสิ นค าในที่หรื อทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจั ดวางสิ นคาในที่ หนึ่งที่ใดเป นปกติ เพื่อจํ าหนาย
......................................................................................................................................................................................
มีพื้นที่ประกอบการ..................ตารางเมตร คาธรรมเนียม...........................บาท ใบเสร็จรับเงิน เลมที่.................
เลขที่..............ลงวันที่........เดือน....................พ.ศ............... ตั้งอยู ณ สถานที่..........................................................
ตรอก/ซอย.......................ตําบล.............................อําเภอ...................................จังหวัด..........................................
(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น
(๓) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ
(๓.๑) ..........................................................................................................................................
(๓.๒) ..........................................................................................................................................
(๓.๓) ..........................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่...........เดือน..............................พ.ศ. .................
ออกให ณ วันที่...........เดือน..............................พ.ศ. .................
ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ
คําเตือน ๑) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ไดรับใบอนุญาต
๒) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐

แบบ สณ. ๓

ใบอนุญาต
จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา
เลมที่.................เลขที่.................ป.................
(๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให............................................................................อายุ................ป
สัญชาติ..................... อยูบานเลขที่..............หมูที่...........ตรอก/ซอย....................................ถนน...............................
ตําบล/แขวง........................อํ าเภอ/เขต.........................จังหวัด...........................โทรศัพท ......................................
จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา เพื่อจําหนาย...............................................
.......................................................................................................................................................................................
มีพื้นที่ประกอบการ..................ตารางเมตร คาธรรมเนียม...........................บาท ใบเสร็จรับเงิน เลมที่.................
เลขที.่ .............ลงวันที่........เดือน....................พ.ศ............... ตั้งอยู ณ สถานที่..........................................................
ตรอก/ซอย.......................ตําบล.............................อําเภอ...................................จังหวัด..........................................
(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น
(๓) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ
(๓.๑) ...........................................................................................................................................
(๓.๒) ...........................................................................................................................................
(๓.๓) ...........................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่...........เดือน..............................พ.ศ. .................
ออกให ณ วันที่...........เดือน..............................พ.ศ. .................
ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ
คําเตือน ๑) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ไดรับใบอนุญาต
๒) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐

บัตรสุขลักษณะประจําตัวผูจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
โดยวิธีการวางสินคาในที่หรือทางใดเปนปกติ

แบบ สณ. ๔

ดานหนา

ครุฑ
บัตรสุขลักษณะประจําตัวผูไดรับใบอนุญาตจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะ
องคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ

ชื่อ….............................
ชื่อ…............................
(ผูไดรับใบอนุญาต)
(ผูชวยจําหนาย)
ใบอนุญาตเลมที่............................……………………….เลขที…่ ……………………………………………….
ที่อยู ………………………………………………………………………....................................………………….

12 ซม.

จําหนายสินคาประเภท .......................
ชวงเวลาจําหนายสินคา .......................
สถานที่จําหนายสินคา .......................

…………....……………………

………………………………...

ลายมือชื่อผูไดรับใบอนุญาต

เจาพนักงานทองถิ่น

10 ซม.
ดานหลัง

คําเตือน
ขอ ๑ ใหติดบัตรสุขลักษณะประจําตัวไวที่หนาอกเสื้อตลอดเวลาทีจ่ ําหนายสินคา
ขอ ๒ บัตรสุขลักษณะประจําตัวนี้ใชประกอบกับใบอนุญาต

วันออกบัตร…………………...........…………..บัตรหมดอายุ………………............…………….

12 ซม.

บัตรสุขลักษณะประจําตัวผูจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
โดยวิธีการเรขายสินคา

แบบ สณ. ๕

ดานหนา

ครุฑ
บัตรสุขลักษณะประจําตัวผูไดรับใบอนุญาตจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะ
องคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ

ชื่อ….............................
ชื่อ…............................
(ผูไดรับใบอนุญาต)
(ผูชวยจําหนาย)
ใบอนุญาตเลมที่............................……………………….เลขที…่ ……………………………………………….
ที่อยู ………………………………………………………………………....................................………………….

12 ซม.

จําหนายสินคาประเภท .......................
ชวงเวลาจําหนายสินคา .......................
สถานที่จําหนายสินคา .......................

…………....……………………

………………………………...

ลายมือชื่อผูไดรับใบอนุญาต

เจาพนักงานทองถิ่น

10 ซม.
ดานหลัง

คําเตือน
ขอ ๑ ใหติดบัตรสุขลักษณะประจําตัวไวที่หนาอกเสื้อตลอดเวลาทีจ่ ําหนายสินคา
ขอ ๒ บัตรสุขลักษณะประจําตัวนี้ใชประกอบกับใบอนุญาต

วันออกบัตร…………………...........…………..บัตรหมดอายุ………………............…………….

12 ซม.

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต

แบบ สณ. ๖

เขียนที่...........................................................
วันที่..........เดือน...................พ.ศ. .................
ขาพเจา................................................................................อายุ...................ป สัญชาติ................................
อยูบานเลขที่.................หมูที่..............ตรอก/ซอย......................ถนน...............................แขวง/ตําบล............................
เขต/อําเภอ...................................จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท............................................
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท...............................................................................
..........................................................................ตามใบอนุญาตเลมที่.............................เลขที่................/..................
ออกใหเมื่อวันที่..............เดือน........................พ.ศ. ................ตอ (เจาพนักงานทองถิ่น)................................................
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ
๑) สําเนาบัตรประจําตัว....................................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒) สําเนาทะเบียนบาน
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ
๓.๑) ........................................................................................................................
๓.๒) ........................................................................................................................
๓.๔) ........................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..........................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต
(........................................................)
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรตอใบอนุญาต
( ) เห็นสมควรไมอนุญาต
เพราะ............................................................................
......................................................................................
(ลงชื่อ)................................................จพง.สาธารณสุข
(...............................................)
ตําแหนง.............................................
แบบ สณ. ๗
วันที่............../................../................
เลขที่...............

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)...................................................
(..................................................)
ตําแหนง.................................................
วันที่.............../.................../..................

คําขออนุญาตการตาง ๆ
เกี่ยวกับการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
เขียนที่...........................................................
วันที่..........เดือน...................พ.ศ. .................
ขาพเจา.......................................................................................อายุ..............ป สัญชาติ.........................
อยูบานเลขที่.........หมูที่..........ตรอก/ซอย..........................ถนน...............................ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด..................................................โทรศัพท...............................................
โดยใชชื่อสถานที่ประกอบกิจการวา........................................................................................................................
พื้นที่ประกอบการ...................ตารางเมตร จํานวนคนงาน..................คน ตั้งอยู ณ เลขที่..................หมูที่..............
ตําบล.........................อํ าเภอ...................................จังหวั ด..............................โทรศัพท............................................
ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบล.........................................................................................
ดวยขาพเจามีความประสงค.........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)......................................................ผูขอรับคําขอใบอนุญาต
(.......................................................)

