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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ
เรื่อง การจําหนายผลไมและสินคาพื้นเมืองจังหวัดระยองในบริเวณตลาดประชารัฐ
องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ วาดวยการจําหนายผลไม
และสินคาพื้นเมืองจังหวัดระยอง ในบริเวณตลาดประชารัฐองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๘ (๑๐) และมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕
มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ
และนายอําเภอเมืองระยอง จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ เรื่อง การจําหนายผลไม
และสินคาพื้นเมืองจังหวัดระยองในบริเวณตลาดประชารัฐองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตและพื้นที่บริเวณตลาดประชารัฐองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ
ตําบลนาตาขวัญ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อพนกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดประกาศไว
โดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ
ขอ ๓ ใหย กเลิก บรรดาขอ บัญญั ติ กฎ ระเบี ยบ ประกาศ ขอ บังคั บ หรือคํ าสั่ งอื่ น ใด
ในสวนที่ตราไวแลวหรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ
“เจาพนักงานสาธารณสุข ” หมายความวา เจาพนักงานซึ่ง ไดรับ แตง ตั้ง ใหป ฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
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“บริเวณตลาดนัด องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ” หมายความวา บริเวณที่
ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญไดจัดไว เพื่อใหผูคาใชเปนที่ชุมชนเพื่อจําหนายผลไมและสินคาพื้นเมือง
ของจังหวัดระยอง ทั้งนี้ ไมวาจะมีการจําหนายสินคาชนิดอื่นดวยหรือไมก็ตามซึ่งมีทั้งสวนที่เปนอาคารถาวร
และรานคา หาบเร แผงลอย ในบริเวณทีด่ ินสาธารณประโยชน หมูที่ ๑ ตําบลนาตาขวัญ อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
“แผงจํ า หน า ยสิ น ค า ” หมายความว า สถานที่ ตั้ ง หรื อ บริ เ วณที่ อ งค ก ารบริ ห าร
สวนตําบลนาตาขวัญกําหนดใหมีการจําหนายสินคา
ขอ ๕ หามมิใหผูใดจําหนายสินคาบริเวณตลาดประชารัฐองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ
ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีจัดวางสินคาที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ หรือเรขาย เวนแตไดรับอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น โดยผูขออนุญาตจําหนายสินคาบริเวณตลาดประชารัฐองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ
ตองยื่นเรื่องราวขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นดวยตนเองตามแบบที่กําหนดเพื่อแสดงการจําหนาย
ของประเภทใด จุดจําหนายอยูบริเวณใด รวมทั้งรูปลักษณของการจําหนายสินคาผูใดเปนผูจําหนายสินคา
บริเวณตลาดประชารัฐองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญอยูแลวกอนวันที่ใชบังคับนี้ตองยื่นเรื่องราว
ขอรับอนุญาตเปนผูจําหนายสินคาบริเวณตลาดประชารัฐองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญภายในเกาสิบวัน
ขอ ๖ เมื่อเจ าพนักงานท องถิ่นพิจารณาเห็ นสมควรใหออกใบอนุ ญาตไดตามประเภทใบอนุ ญาต
และตามแบบที่กําหนดไว
ขอ ๗ ใบอนุญาตจําหนายสินคาบริเวณตลาดประชารัฐองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ
มี ๓ ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ ๑ สําหรับการจําหนายสินคาซึ่งเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สินคาในอาคารปกติถาวรขององคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ
ประเภทที่ ๒ สําหรับการจําหนายสินคาซึ่งเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคา
ในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติในงานเทศกาลหรือนักขัตฤกษหรือเปนการชั่วคราว มีอายุตามที่กําหนดใชใบอนุญาต
แตไมเกินเกาสิบวันนับแตวันออกใบอนุญาต
ประเภทที่ ๓ สํ า หรั บ การจํ า หน า ยสิ น ค า ซึ่ ง เป น การจํ า หน า ยประเภทเร ข าย
ในการออกใบอนุญาตแตละฉบับ/ประเภท เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดใหผูรับใบอนุญาตจําหนายสินคา
ประเภทใดหรือกําหนดใหตั้งแผงลอยเปนหมวดหมูตามประเภทที่จําหนายก็ได
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ขอ ๘ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชสําหรับผูไดรับอนุญาต ๑ คน และผูชวยไมเกิน ๒ คน
และใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามขอ ๑๒
ขอ ๙ ในกรณี ที่ ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตประสงค จ ะเปลี่ ย นแปลงประเภทหรื อ ชนิ ด ของสิ น ค า
หรือประเภทของการจําหนายสินคา ใหยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
สําหรับการนี้
ขอ ๑๐ การขอต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตให ผู รั บ ใบอนุ ญ าตยื่ น เรื่ อ งราวต อ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
ก อ นสิ้ น อายุ ใ บอนุ ญ าต แต ทั้ ง นี้ ก ารต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตครั้ ง หนึ่ ง จะเกิ น กํ า หนดอายุ ใ บอนุ ญ าตมิ ไ ด
และในปหนึ่งจะขอตอใบอนุญาตไดครั้งเดียว
ขอ ๑๑ ในขณะทําการจําหนายสินคาบริเวณตลาดประชารัฐองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ
ไมวาจะเปนการจําหนาย โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย ผูไดรับใบอนุญาต
ต อ งแสดงใบอนุ ญ าตของตนได เ สมอ และจะต อ งจํ า หน า ยสิ น ค า ตามประเภทหรื อ ชนิ ด ของสิ น ค า
และลักษณะประเภทของการจําหนายที่ไดรับอนุญาต
ขอ ๑๒ อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหเปนผูจําหนายสินคาในตลาดประชารัฐองคการบริหาร
สวนตําบลนาตาขวัญมีกําหนด ดังนี้
(๑) ใบอนุญาตประเภทที่ ๑ ตามขอ ๗ อัตรา ๕๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตประเภทที่ ๒ ตามขอ ๗ อัตรา ๕๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตประเภทที่ ๓ ตามขอ ๗ อัตรา ๕๐ บาท
ขอ ๑๓ ผูรับใบอนุญาตตามขอ ๕ แลวประสงคจะเปลี่ยนตัวผูรับ ใบอนุญ าตใหกระทําได
โดยยื่นเรื่องราวขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นและตองเสียคาธรรมเนียมสําหรับการนี้ตามขอ ๑๒
และผูมีสิทธิ์เปลี่ยนชื่อผูรับอนุญาตตองมีความสัมพันธ ดังนี้
(๑) บิดา มารดา
(๒) บุตร ธิดา
หากไมมี ญ าติดั ง กลา วใหเ ปลี่ ยนได เฉพาะพี่ น อง ที่เ กิด จากบิ ด า หรื อมารดา เดี ยวกั น
และตองมีภูมิลําเนาในตําบลนาตาขวัญพนจากนี้ผูใหเชาสามารถเรียกคืนแผงสินคาได
ขอ ๑๔ หามมิใหผูไดรับใบอนุญาต แกไข หรือตอเติมสิ่งปลูกสรางในบริเวณตลาดประชารัฐ
องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
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ขอ ๑๕ ที่จัดวางสินคาและการสรางที่จัดวางสินคาเพื่อจําหนายบริเวณตลาดประชารัฐองคการบริหาร
สวนตําบลนาตาขวัญตองไดสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ที่จัดวางสินคา เชน แคร แทน โตะ สําหรับวางขายของตองทําดวยวัสดุถาวร
มีขนาดสูงจากพื้นดินตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนดใหคําแนะนําและเห็นสมควร
(๒) จัดใหที่จัดวางสินคาไดรับแสงสวาง และมีการระบายอากาศเพียงพอตามความเห็นชอบ
ของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๓) ตองปฏิบัติการอื่นใดก็ตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขและเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร
ขอ ๑๖ การอนุ ญ าตให จั ด วางสิ น ค า เพื่ อ จํ า หน า ยบริ เ วณตลาดประชารั ฐ องค ก ารบริ ห าร
สวนตําบลนาตาขวัญ เจาพนักงานทองถิน่ จะผอนผันใหผูไดรับอนุญาต งดเวนการปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขที่กําหนด
ในขอ ๑๕ เพียงเทาที่เห็นสมควร หรือเปลี่ยนอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหเหมาะสมกับการจัดวางสินคาชนิดนั้น ๆ ก็ได
ขอ ๑๗ ผูไ ด รับ อนุญ าต ตอ งรัก ษาที่ จั ด วางสิ น คา และของใชทั้ ง มวลให ส ะอาดเรี ยบร อ ย
รวมทั้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในบริเวณที่จําหนายสินคาโดยปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) จัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอยและอยาใหยื่นล้ํากีดขวางทางเดิน
(๒) รักษาที่จัดวางสินคาและของใชทั้งมวลใหสะอาด โดยการเก็บกวาดลางเปนครั้งคราว
ตามสมควรแกพฤติการณ แตอยางนอยตองไมต่ํากวาวันละหนึ่งครั้ง
(๓) จัดใหมีที่รองรับขยะมูลฝอย อันไดสุขลักษณะใชใหเพียงพอ และตองถาย เท ทิ้ง
หรือปลอยใหผูอื่นถาย เท ทิ้งมูลฝอยในที่ซึ่งไมไดจัดที่รองรับขยะมูลฝอย
(๔) จัดใหมีแสงสวางเพียงพอเมื่อทําการคาในเวลากลางคืน
(๕) จัด ทํา การกํา จัด ขยะมูล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กูล ตามข อ บัง คับ ขององคก ารบริห าร
สวนตําบลนาตาขวัญ หรือตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๖) หา มนํ า หรื อ ยอมให ผู อื่ น นํา สั ต ว ทุ กชนิ ด เขา ไปในที่จั ด วางสิ น ค า หรือ บริ เ วณ
เวนแตที่มีไวขาย
(๗) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามคําแนะของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๑๘ ในการขาย ทํา ประกอบการ ปรุงหรือสะสมอาหาร และน้ําแข็ง ผูรับใบอนุญาต
ตองปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนด ดังตอไปนี้

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง

หนา้ ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(๑) การแตงกายตองสะอาดเรียบรอยทั้งผูขายและผูชวยขาย
(๒) ใช เ ครื่ อ งปกป ด อาหาร น้ํ า แข็ ง เครื่ อ งปรุ ง อาหารและภาชนะเครื่ อ งใช
สํา หรั บ การประกอบปรุ ง อาหารให พ น ฝุ น ละออง แมลง และสั ต ว ซึ่ ง เป น พาหะนํ า โรค รวมทั้ ง
รักษาเครื่องปกปดนั้นใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ
(๓) อาหาร เครื่องดื่มหรือน้ําแข็ง ที่ป ระกอบหรือปรุง เพื่อบริโ ภคตองประกอบ
หรือปรุงใหสะอาด
(๔) ใชน้ําสะอาดในการลางมือ ปรุงแช ลางอาหาร น้ําแข็งและภาชนะเครื่องใช
(๕) จัดใหมีที่สําหรับลางภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ และทําใหน้ําไหลลงสู
ทางระบายน้ําที่กําหนดให
(๖) ภาชนะที่ใสของและเครื่องใชในการบริโภคตองลางและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ
(๗) ใชวัสดุที่สะอาดหอหรือใสของใหแกผูซื้อ
(๘) ไมจางหรือใชบุคคลอื่นที่ปวย หรือมีเหตุชวนเชื่อวาปวยเปนโรคติดตอเรื่องโรคผิวหนัง
ที่นารังเกียจ ทํา ประกอบ ปรุง หรือขายอาหารและน้ําแข็ง
(๙) ทําความสะอาดที่จัดวางสินคากอนขายและหลังเลิกการขายทุกวัน
(๑๐) ปฏิบัติการอื่น ๆ ใหถูกสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๑๙ ห า มมิ ใ ห ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าต ขาย ประกอบ ปรุ ง หรื อ สะสมอาหาร น้ํ า แข็ ง
และสิ่งของอยางอื่นที่จัดวางสินคา เมื่อมีเหตุสมควรเชื่อวาตนเปนโรคติดตอที่ระบุไวหรือเมื่อเจาพนักงานสาธารณสุข
ไดตรวจสอบวาตนเปนพาหนะ หรือไดรับแจงความเปนหนังสือวาตนเปนพาหะของโรคติดตอดังระบุไว
ดังตอไปนี้
(๑) วัณโรค
(๒) อหิวาตกโรค
(๓) ไขไทฟอยด
(๔) โรคบิด
(๕) ไขอีสุกอีใส
(๖) ไขหวัด

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง

หนา้ ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(๗) โรคคางทูม
(๘) โรคเรื้อน
(๙) โรคผิวหนังที่นารังเกียจ
(๑๐) โรคติดตออื่น ๆ ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาอาจเปนอันตรายตอผูบริโภค
ขอ ๒๐ ผูรับใบอนุญาตทําการจําหนายสินคาไดตั้งแต ๐๔.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๒.๐๐ น.
ของวันเดียวกันในกรณีที่มีงานเทศกาลหรือในโอกาสพิเศษเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเวลา
ตามที่เห็นสมควร
ขอ ๒๑ ผูใดฝาฝนขอบังคับขอหนึ่งขอใด มีความผิดตามมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๒ ผูรับใบอนุญาตหรือผูชวยกระทําความผิด ฝาฝน ขอบัญญัติขอหนึ่งขอใดพนักงานทองถิ่น
มีอํานาจพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๓ เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใ ดเปนโรคติดตอ หรือเปนพาหะของโรคติดตอที่ระบุไว
ในขอ ๑๙ ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา ถาอนุญาตใหทําการจําหนายสินคาตอไปเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของประชาชนใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้น
ขอ ๒๔ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น หรือตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
โดยไม มี เ หตุ ผ ลอั น สมควรหรื อ ขั ด ขวางการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องเจ า พนั ก งานสาธารณสุ ข มี ค วามผิ ด
ตองระวางโทษตามมาตรา ๘๑ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๕ ใหคณะกรรมการตลาดมีหนาที่ออกระเบียบปฏิบัติตาง ๆ โดยความเห็นชอบจาก
สภาองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ
ขอ ๒๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญมีหนาที่รักษาการตามความในขอบัญญัตินี้
และระเบียบปฏิบัติแนบทายขอบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจวางระเบียบปฏิบัติ โดยความเห็นชอบจาก
สภาองคการบริหารสวนตําบล
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ลํายอง ธรรมยิ่ง
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ
เรื่อง การจําหนายผลไมและสินคาพื้นเมือง จังหวัดระยองในบริเวณตลาดประชารัฐ
องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ พ.ศ. 2561
รายการ/ประเภท
การจํ า หน า ยสิ น ค า บริ เ วณตลาดประชารั ฐ
องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ ซึ่งเปน
การจําหนายโดยลักษณะวิธีจัดวางสินคาในอาคาร
ขององคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญจัดให
อาคารตลาดสดพื้นบาน
แผงลอยบริเวณดานหนาและดานหลังอาคาร
การจําหนายสินคา ซึ่งเปนการจําหนายโดยวิธีเรขาย
การจําหนายสินคาเนื่องในเทศกาล
หรือนักขัตฤกษ หรือเปนการชั่วคราว
คาไฟฟาแตละแผง จําหนายสินคา

คาน้ําประปาในแตละแผงจําหนายสินคา

ใบอนุญาตประเภทที่ 1 ตามขอ 7
ใบอนุญาตประเภทที่ 2 ตามขอ 7
ใบอนุญาตประเภทที่ 3 ตามขอ 7

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)

250 บาท/เดือน
200 บาท/เดือน
20 บาท/วัน
ตารางเมตรละ 10 บาท/วัน
พื้นที่เกินใหถือเปน 1 ตารางเมตร
อัตราไมเกินที่การไฟฟาสวนภูมิภาค
กําหนด
อั ตราตามตามข อบั ญญั ติ องค การ
บริ ห ารส ว นตํ า บลนาตาขวั ญ
เรื่ อง การบริ หารกิ จการประปา
หมูบาน พ.ศ. 2561 กําหนด
50 บาท
50 บาท
50 บาท

หมายเหตุ
อัตราคาจัดเก็บคาธรรมเนียม
ตอเดือน
ล็อคในอาคาร
อัตราการจัดเก็บคาธรรมเนียม 1 วัน
อยูในดุลยพินิจของพนักงานทองถิ่น
ใหคํานวณเฉลี่ยจายจากมิเตอรรวม
ภายในอาคารตลาดสดองคการบริหาร
สวนตําบลนาตาขวั ญ (ไม รวมคาไฟ
สวนกลาง)

เลขที่รับ ......................../.......................

คําขอรับใบอนุญาต
จําหนายสินคาบริเวณตลาดประชารัฐ

เลขที่ .............................

เขียนที่ ..........................................................................
วันที่.............เดือน............................... พ.ศ. ................
ขาพเจา………………………………………………………………..…………อายุ…..………ป สัญชาติ…................
อยูบานเลขที่...................หมูที่…….............…ตรอก/ซอย............................ถนน……………ตําบล/แขวง………...….……….
อําเภอ/เขต…………..………….จังหวัด…..……………….…………………โทรศัพท…………....................…
ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ/เจาพนักงานทองถิ่นองคการบริหาร
สวนตําบลนาตาขวัญเพื่อขออนุญาตดําเนินกิจการ
จําหนายสิ นค าในที่ หรื อทางสาธารณะโดยลั กษณะวิธี การวางสิ นค าในอาคารปกติถาวร
ขององคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ
สําหรับการจําหนายสินคา ซึ่งเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ
ในงานเทศกาลหรือนักขัตฤกษหรือเปนการชั่วคราว
จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา
พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสาร หลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต
๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต
๓. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจําหนาย
๔. รูปถาย หนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑x๑ นิ้ว ของผูขอรับใบอนุญาต
และผูชวยจําหนาย คนละ ๓ รูป
๕. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขนมูลฝอย
๖. แผนที่ตั้งสถานที่จําหนายสินคาพอสังเขป
ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(..................................................)
ความเห็นของเจาหนาที่
ตรวจสอบแลวถูกตอง
ควรอนุญาต
………………………………

คําสั่งนายกองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ
..........................................................................................
..........................................................................................
(ลงชื่อ).........................................นายกองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ
(.........................................)
เจาพนักงานทองถิ่น

(ลงชื่อ).............................................เจาหนาที่
(.............................................)

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จําหนายสินคาพอสังเขป
(ประกอบคําขอรับใบอนุญาต)
ของ.......................................................................................................................................................................
อยูที่...............หมูที่..............ตรอก/ซอย...........................ถนน..................................ตําบล..................................
อําเภอ.............................................จังหวัด..........................................โทรศัพท...................................................
ชื่อสถานประกอบการ.......................................................................................................
แผนที่พอสังเขป

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

ประเภทที่ 1

ใบอนุญาต
จําหนายสินคาบริเวณตลาดประชารัฐโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในอาคารปกติถาวร
เลมที่………….….เลขที่…….……….ป.......………
อนุญาตให………………………................................................................อายุ…..…................ป สัญชาติ………….......………
อยูบานเลขที่....................หมูที่…...........……………….…ตรอก/ซอย................................ถนน……………….………….....…...
ตําบล/แขวง………...….……….…….อําเภอ/เขต………..……..…….จังหวัด…..…..……………โทรศัพท………….......................
ขอ ๑ จําหนายสินคาบริเวณในตลาดประชารัฐ โดยลักษณะวิธีการวางสินคาในที่อาคารปกติถาวร
เพื่อจําหนาย……………….....................................................................................................................................................
มีพื้นที่ประกอบการ………..……………..ตารางเมตร คาธรรมเนียม….…….……..บาท ใบเสร็จรับเงินเลมที่……….....…….
เลขที่……..……ลงวันที่……….…..เดือน…………........พ.ศ. ………. ตั้งอยู ณ สถานที่ ......................................................
ตรอก/ซอย ..................................... ตําบล.............................. อําเภอ ................................ จังหวัด ..............................
ขอ ๒ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ เรื่อง การจําหนายผลไม
และสินคาพื้นเมื องในบริ เวณตลาดประชารั ฐองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ พ.ศ. 2561 และเงื่ อนไข
ทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญกําหนด
(๒) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่เกี่ยวของ
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่ ............ เดือน ....................................... พ.ศ. ........
ออกให ณ วันที่……….เดือน……………………พ.ศ. …………
ลงชื่อ ....................................................
(.........................................................)
ผูรับเงิน

ลงชื่อ ....................................................
(.........................................................)
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ
เจาพนักงานทองถิ่น

คําเตือน ๑) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ไดรับใบอนุญาต
๒) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้นรอยละยี่สิบ

ประเภทที่ 2

ใบอนุญาต
จําหนายสินคาบริเวณตลาดประชารัฐโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ
ในงานเทศกาลหรือนักขัตฤกษหรือเปนการชั่วคราว
เลมที่………….….เลขที่…….……….ป.......………
อนุญาตให……………………….....................................................................อายุ…..…................ป สัญชาติ…………..………
อยูบานเลขที่....................หมูที่…...........……………….…ตรอก/ซอย...................................ถนน………………...……………...
ตําบล/แขวง………...….……….…….อําเภอ/เขต………..……..…….จังหวัด…..…..……………โทรศัพท………….......................
ขอ ๑ จําหนายสินคาในบริเวณตลาดประชารัฐโดยลักษณะจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ
ในงานเทศกาลหรือนักขัตฤกษหรือเปนการชั่วคราว
เพื่อจําหนาย……………….....................................................................................................................................................
มีพื้นที่ประกอบการ………..……………..ตารางเมตร คาธรรมเนียม….…………..บาท ใบเสร็จรับเงินเลมที่……..……….....
เลขที่……..……ลงวันที่……….……..เดือน…………........พ.ศ………. ตั้งอยู ณ สถานที่ ......................................................
ตรอก/ซอย ..................................... ตําบล.............................. อําเภอ ................................ จังหวัด .............................
ขอ ๒ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ เรื่อง การจําหนายผลไม
และสินคาพื้นเมืองบริเวณตลาดประชารัฐองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ พ.ศ. 2561 และที่องคการบริหาร
สวนตําบลนาตาขวัญกําหนด
(๒) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่เกี่ยวของ
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่ ............ เดือน ....................................... พ.ศ. ...........
ออกให ณ วันที่……….เดือน……………………พ.ศ. …………
ลงชื่อ.........................................................
(.........................................................)
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ
คําเตือน ๑) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ไดรับใบอนุญาต
๒) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้นรอยละยี่สิบ

ประเภทที่ 3

ใบอนุญาต
จําหนายสินคาบริเวณตลาดประชารัฐโดยลักษณะวิธีการเรขาย
เลมที่………….….เลขที่…….……….ป.......………
อนุญาตให……………………….....................................................................อายุ…..…................ป สัญชาติ…………..………
อยูบานเลขที่....................หมูที่…...........……………….…ตรอก/ซอย....................................ถนน………….…….……………...
ตําบล/แขวง………...….……….…….อําเภอ/เขต………..……..…….จังหวัด…..…..……………โทรศัพท………….......................
ขอ ๑ จําหนายสินคาในบริเวณตลาดประชารัฐโดยลักษณะวิธีการเรขาย
เพื่อจําหนาย……………….....................................................................................................................................................
มีพื้นที่ประกอบการ………..……………..ตารางเมตร คาธรรมเนียม….…………..บาท ใบเสร็จรับเงินเลมที่…………….......
เลขที่……..……ลงวันที่……….……..เดือน…………........พ.ศ………. ตั้งอยู ณ สถานที่ ......................................................
ตรอก/ซอย ..................................... ตําบล.............................. อําเภอ ................................ จังหวัด .............................
ขอ ๒ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ เรื่อง การจําหนายผลไม
และสินคาพื้นเมืองบริเวณตลาดประชารัฐองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ พ.ศ. 2561 และที่องคการบริหาร
สวนตําบลนาตาขวัญกําหนด
(๒) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่เกี่ยวของ
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่ ............ เดือน ....................................... พ.ศ. ........
ออกให ณ วันที…่ …….เดือน……………………พ.ศ…………
ลงชื่อ ....................................................
(.........................................................)
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ
คําเตือน ๑) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ไดรับใบอนุญาต
๒) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้นรอยละยี่สิบ

เลขที่รับ........./…........

คําขอตออายุใบอนุญาต
จําหนายสินคาบริเวณตลาดประชารัฐ

เลขที่...........

เขียนที่................................................................
วันที่........เดือน........................พ.ศ. ..................
ขาพเจา.......................................................................................................อายุ.....................ป
สัญชาติ...............อยูบานเลขที่...........หมูที่..............ตรอก/ซอย..........................ถนน..........................................
ตําบล/แขวง.............................................จังหวัด....................................โทรศัพท................................................
ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ/เจาพนักงานทองถิ่น เพื่อขอตอ
อายุใบอนุญาตจําหนายสินคาโดยวิธีการจัดวางสินคาในอาคารปกติถาวร
อายุใบอนุญาตจําหนายสินคาโดยวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ ในงานเทศกาล
หรือนักขัตฤกษหรือเปนการชั่วคราว
อายุใบอนุญาตจําหนายสินคาโดยวิธีการเรขาย
โดยใชชื่อสถานที่ประกอบการ วา........................................................................................................................
พื้นที่ประกอบการ.........................................ตารางเมตร มีผูชวยจําหนาย จํานวน .......................................คน
ตั้งอยู ณ เลขที่ ..............หมูท.ี่ ...........ถนน...........................ตําบล.................................อําเภอ............................
จังหวัด.............................................โทรศัพท............................................
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
ใบอนุญาตเดิม
คาธรรมเนียม..................................บาท
ขอรับรองวา ขอความที่ใหไวในคําขอนี้เปนจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)....................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต
(.....................................................)
ความเห็นของเจาหนาที่
ตรวจสอบแลวถูกตอง
ควรอนุญาต
………………………………

คําสั่งนายกองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ
..........................................................................................
..........................................................................................
(ลงชื่อ)............................................นายกองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ
(.............................................)
เจาพนักงานทองถิ่น
(ลงชื่อ).............................................เจาหนาที่
(.............................................)

