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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ
เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ วาดวยการจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกั บ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญและนายอําเภอเมืองระยอง จึงตราขอบัญญัติไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ เรื่อง การจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ ตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาข อ บั ญ ญั ติ ประกาศ ระเบี ย บ หรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใดในส ว นที่ ไ ด ต ราไว แ ล ว
ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“สินคา” หมายความวา สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความวา อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร
“ที่ ห รื อ ทางสาธารณะ” หมายความว า สถานที่ ห รื อ ทางซึ่ ง มิ ใ ช เ ป น ของเอกชน
และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ
“เจ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว า เจ า พนั ก งานซึ่ ง ได รั บ ตํ า แหน ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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ขอ ๕ เจาพนักงานทองถิ่น มีห นาที่ควบคุม ดูแ ลที่ห รือทางสาธารณะเพื่อประโยชนใชสอย
ของประชาชนทั่วไป
หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการ
จัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินคา
ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา และสถานที่ที่จะจัดวางสินคาเพื่อจําหนายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินคา
ในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ รวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธีการจําหนายสินคาหรือสถานที่จัดวางสินคา
ใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาตจะกระทําไดตอเมื่อผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
และเจาพนักงานทองถิ่นไดจดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว
ขอ ๖ ในการจํ า หน า ยสิ น ค า ในที่ ห รื อ ทางสาธารณะ โดยลั 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
ตามที่เจาพนักงานทองถิ่น โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
(๓) แผงวางสินคาทําดวยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
(๔) จัดวางสินคาและสิ่งของใด ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอย ไมยื่นล้ําออกนอกบริเวณที่กําหนด
ทั้งนี้ รวมทั้งตัวของผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาดวย
(๕) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จําหนายสินคาในระหวางการจําหนายอยูเสมอ
(๖) หามมิใหกระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น เชน การใชเครื่องกําเนิดไฟฟา
เครื่องขยายเสียง หรือเปดวิทยุเทป เปนตน
(๗) เมื่อเสร็จสิ้นการจําหนายทุกครั้งตองเก็บสินคาและสิ่งของใด ๆ ที่เกี่ยวของจาก
บริเวณที่จําหนายใหเรียบรอยโดยไมชักชา
(๘) หยุด การจําหนายสิน คาเพื่อสาธารณประโยชนห รือประโยชนข องทางราชการ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญประกาศกําหนด
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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 ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคา
ในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) แผงจําหนายอาหารทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดงาย มีสภาพดี เปนระเบียบ
อยูสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๒) อาหารปรุงสุกมีการปกปดหรือมีการปองกันสัตวแมลงนําโรค
(๓) สารปรุงแตงอาหารตองมีเลขสารบบอาหาร (อย.)
(๔) น้ําดื่มตองเปนน้ําที่สะอาด ใสในภาชนะที่สะอาด มีการปกปด มีกอกหรือทางเทิรนน้ํา
(๕) เครื่องดื่มตองใสภาชนะที่สะอาด มีการปกปด และมีที่ตักที่มีดามยาวหรือมีกอก
หรือทางเทิรนน้ํา
(๖) น้ําแข็งที่ใชบริโภค
(๖.๑) ตองสะอาด
(๖.๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปด อยูสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๖.๓) ที่ตักน้ําแข็งมีดามยาว
(๖.๔) ตองไมนําอาหารหรือสิ่งของอื่นไปแชไวในน้ําแข็ง
(๗) ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะ แลวลางดวยน้ําสะอาด 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 ในการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย ผูจําหนาย
และผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตาม 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) หยุดการจําหนายสินคาเพื่อสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญประกาศกําหนด
(๕) ไมไอหรือจามรดบนอาหาร
(๖) ที่เตรียม ทํา ประกอบ ปรุง และวางแผงจําหนายอาหาร ตองสูงจากพื้นไมนอยกวา
๖๐ เซนติเมตร
(๗) ไมเททิ้งเศษอาหาร หรือน้ําที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้ําสาธารณะ
(๘) ใชภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหารที่สะอาด
(๙) ปกปดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช
และอุปกรณในการจําหนายอาหาร เพื่อปกปองฝุนละออง แมลงวันและสัตวพาหะนําโรคอื่น ๆ
(๑๐) ใชน้ําที่สะอาดในการทํา ประกอบ ปรุง แชหรือลางอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร
เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหาร
(๑๑) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอ และไมเททิ้งมูลฝอยลงในทอ
หรือทางระบายน้ําสาธารณะ
ขอ ๑๐ หามมิใหผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันสมควรเชื่อ
วาเปนโรคติดตอหรือเปนพาหะของโรคติดตอ ดังตอไปนี้
(๑) วัณโรค
(๒) อหิวาตกโรค
(๓) ไขรากสาดนอย (ไทฟอยด)
(๔) โรคบิด
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(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 ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญประกาศกําหนด
ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชไดเฉพาะผูรับใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
ซึ่งระบุไวในใบอนุญาตไมเกินหนึ่งคน
(๒) ปฏิบัติตามคําแนะนําในขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ และขอ ๙ ทุกประการตามลักษณะ
ที่ไดรับใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
(๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญประกาศกําหนด
ขอ ๑๓ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาหนาที่พนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๑๔ เมื่อไดรับ คําขอรับ ใบอนุญ าตหรือคําขอตออายุใบอนุญ าตให เจาพนักงานทองถิ่ น
ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญ าตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง แจง ความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง

หนา้ ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
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
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกิน สิบ หาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตใหจําหนายสินคาและผูชวยจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
จะตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญประกาศกําหนด และจะตองติด
บัตรประจําตัวไวที่อกเสื้อดานซายตลอดเวลาที่ประกอบการ
ขอ ๑๖ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนไดรับใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น
จะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๑๑ และขอ ๑๒ ดวย
ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตตองใหเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราคาธรรมเนียม
ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญ าตสําหรับ กรณีที่เปน การขอรับ ใบอนุญ าตครั้งแรก
หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินการนั้น
ถ า มิ ไ ด เ สี ย ค า ธรรมเนี ย มภายในเวลาที่ กํ า หนดให ชํ า ระค า ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ร อ ยละยี่ สิ บ ของจํ า นวน
คาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด
การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง
ให เ จ าพนั ก งานท องถิ่ น มีอํ า นาจสั่ ง ให ผู นั้ น หยุ ด การดํ าเนิ น กิจ การไว จ นกว า จะได เสี ย ค าธรรมเนี ย ม
และคาปรับจนครบจํานวน

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง

หนา้ ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ขอ ๑๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลนาตาขวัญ
ขอ ๑๙ ผูไดรับ ใบอนุญ าตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูที่ไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไว
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจง ความตอพนั กงานเจาหนาที่แ ห ง ทองที่ที่ใบอนุญ าตสูญ หายมาแสดงตอ เจาพนักงานทองถิ่ น
ประกอบดวย
(๒) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ด สาระที่ สํ า คั ญ ให ผู ยื่ น คํ า ขอรั บ
ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๑ ในกรณีที่ ป รากฏวา ผูรั บ ใบอนุญ าตไมป ฏิบั ติห รื อปฏิบั ติไ มถู กต อ งตามบทบัญ ญั ติ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อ ข อ บั ญ ญั ติ นี้ หรื อ เงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบอนุ ญ าตในเรื่ อ งที่ กํ า หนดไว เ กี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการตามที่ไดรบั ใบอนุญาตตามขอบัญญัตนิ ี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตได
ภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิ มถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง

หนา้ ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๒๓ คําสั่ง พั กใชใ บอนุญ าตและคําสั่ง เพิกถอนใบอนุ ญ าตใหทําเป น หนัง สือแจง ใหผูรั บ
ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียต อบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็น ไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักงาน
ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๒๔ ผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๖ ใหนายกแหงองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ลํายอง ธรรมยิ่ง
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ
เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ พ.ศ. 2561
ใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ
(1) จําหน่ายโดยวิธีการจัดวางสินค้าใดสินค้าในที่ใดที่หนึง่
(2) จําหน่ายโดยวิธีเร่ขาย

ฉบับละ 500 บาท
ฉบับละ 50 บาท

แบบ สณ. ๑
เลขที่ .............................

เลขที่รับ ......................../.......................
คําขอรับใบอนุญาต
จําหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ

เขียนที่ ............................................................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. .....................
ข้าพเจ้า…………………………………………………………………..………อายุ…..………ปี สัญชาติ…................
อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ท…ี่ …............…ตรอก/ซอย............................ถนน……………ตําบล/แขวง………...….……….
อําเภอ/เขต…………..………….จังหวัด…..……………….…………………โทรศัพท์…………....................…
ขอยื่นคําขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ/เจ้าพนักงานท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาตาขวัญ เพื่อขออนุญาตดําเนินกิจการ
จําหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในทีห่ นึง่ ที่ใดเป็นปกติ
จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า
พร้อมคําขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูข้ อรับใบอนุญาต
๒. สําเนาทะเบียนบ้านของผูข้ อรับใบอนุญาต
๓. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ช่วยจําหน่าย
๔. รูปถ่าย หน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑x๑ นิ้ว ของผู้ขอรับใบอนุญาต
และผู้ช่วยจําหน่าย คนละ ๓ รูป
๕. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขนมูลฝอย
๖. แผนที่ตั้งสถานที่จําหน่ายสินค้าพอสังเขป
ขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..................................................ผูข้ อรับใบอนุญาต
(..................................................)
ความเห็นของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ควรอนุญาต
………………………………

คําสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ
..........................................................................................
..........................................................................................
(ลงชื่อ).........................................นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ
(.........................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(ลงชื่อ).............................................เจ้าหน้าที่
(.............................................)

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จําหน่ายสินค้าพอสังเขป
(ประกอบคําขอรับใบอนุญาต ตามแบบ สณ. ๑)
ของ......................................................................................................................................................................
อยู่ที่...............หมู่ที่ ........... ตรอก/ซอย ........................ ถนน ................................ ตําบล ...............................
อําเภอ .........................................จังหวัด .............................................. โทรศัพท์ ..............................................
ชื่อสถานประกอบการ.......................................................................................................
แผนที่พอสังเขป

(ลงชื่อ)............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต
(.............................................................)
(ลงชื่อ)............................................................ผู้ตรวจสอบ
(.............................................................)

แบบ สณ. ๒

ใบอนุญาต
จําหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธกี ารวางสินค้าในทีห่ นึง่ ทีใ่ ดเป็นปกติ
เล่มที่………….….เลขที่…….……….ปี.......………
อนุญาตให้……………………….....................................................................อายุ…..…................ปี สัญชาติ…………..………
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่…...........……………….…ตรอก/ซอย....................................ถนน……………….……………...
ตําบล/แขวง………...….……….…….อําเภอ/เขต………..……..…….จังหวัด…..…..……………โทรศัพท์………….......................
ข้อ ๑ จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธกี ารวางสินค้าในที่หนึ่งทีใ่ ดเป็นปกติ
เพื่อจําหน่าย………………....................................................................................................................................................
มีพื้นที่ประกอบการ………..……………..ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม….…………..บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที…่ …………......
เลขที่……..……ลงวันที…่ …….……..เดือน…………........พ.ศ………. ตั้งอยู่ ณ สถานที่ ......................................................
ตรอก/ซอย ..................................... ตําบล.............................. อําเภอ ................................ จังหวัด .............................
ข้อ ๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัตติ ามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ เรื่อง การจําหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕61 และเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญกําหนด
(๒) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่เกีย่ วข้อง
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ............ เดือน ....................................... พ.ศ. ........
ออกให้ ณ วันที…่ …….เดือน……………………พ.ศ…………
ลงชื่อ....................................................
(................................................)
ผู้รบั เงิน

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

คําเตือน ๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนีไ้ ว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานทีท่ ี่ได้รับใบอนุญาต
๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้นต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบ

แบบ สณ. ๓

ใบอนุญาต
จําหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธกี ารเร่ขายสินค้า
เล่มที่………….….เลขที่…….……….ปี.......………
อนุญาตให้……………………….....................................................................อายุ…..…................ปี สัญชาติ…………..………
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่…...........……………….…ตรอก/ซอย....................................ถนน……………….……………...
ตําบล/แขวง………...….……….…….อําเภอ/เขต………..……..…….จังหวัด…..…..……………โทรศัพท์………….......................
ข้อ ๑ จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธกี ารเร่ขายสินค้า
เพื่อจําหน่าย………………....................................................................................................................................................
มีพื้นที่ประกอบการ………..……………..ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม….…………..บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที…่ …………......
เลขที่……..……ลงวันที…่ …….……..เดือน…………........พ.ศ………. ตั้งอยู่ ณ สถานที่ .....................................................
ตรอก/ซอย ..................................... ตําบล.............................. อําเภอ ................................ จังหวัด .............................
ข้อ ๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ เรื่อง การจําหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕61 และเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญกําหนด
(๒) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่เกีย่ วข้อง
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ............ เดือน ....................................... พ.ศ. ........
ออกให้ ณ วันที…่ …….เดือน……………………พ.ศ…………
ลงชื่อ....................................................
(....................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ
คําเตือน ๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนีไ้ ว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานทีท่ ี่ได้รับใบอนุญาต
๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้นต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบ

แบบ สณ. ๔
ขนาดบัตร กว้าง ๗ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร
(ด้านหน้า)
แบบ สณ. ๔
บัตรสุขลักษณะประจําตัว
ผู้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในที่หนึ่งทีใ่ ดเป็นปกติ

(ด้านหลัง)
รูปถ่าย
๑x๑ นิ้ว

แบบ สณ. ๔
ชื่อ............................................
สกุล..........................................

.................
ลายมือชื่อ
หมู่โลหิต........
บัตรเลขที่..................
องค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ จังหวัดระยอง
วันออกบัตร......................
บัตรหมดอายุ....................

ผู้รับใบอนุญาต
ผู้ช่วยจําหน่าย
(ลงชื่อ)...........................ผู้ออกบัตร
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ

แบบ สณ. ๕
ขนาดบัตร กว้าง ๗ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร
(ด้านหน้า)
แบบ สณ. ๕
บัตรสุขลักษณะประจําตัว
ผู้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า

(ด้านหลัง)
รูปถ่าย
๑x๑ นิ้ว

แบบ สณ. ๕
ชื่อ............................................
สกุล..........................................

.................
ลายมือชื่อ
หมู่โลหิต........
บัตรเลขที่.........................
องค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ จังหวัดระยอง
วันออกบัตร......................
บัตรหมดอายุ....................

ผู้รับใบอนุญาต
ผู้ช่วยจําหน่าย
(ลงชื่อ)...........................ผู้ออกบัตร
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

แบบ สณ. ๖
เลขที่รับ........./…........

คําขอต่ออายุใบอนุญาต
ใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ

เลขที่............

เขียนที่................................................................
วันที่..........เดือน........................พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า.......................................................................................................อายุ.....................ปี
สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่..............ตรอก/ซอย..........................ถนน..........................................
ตําบล/แขวง.............................................จังหวัด....................................โทรศัพท์................................................
ขอยื่นคําขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ/เจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอต่อ
อายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (การเร่ขายสินค้า/การวางสินค้าฯ)
บัตรสุขลักษณะประจําตัวผู้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(การวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ/การเร่ขาย)
โดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบการว่า..........................................................................................................................
พื้นที่ประกอบการ................................................ตารางเมตร มีผู้ช่วยจําหน่าย จํานวน ................................คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ..............หมู่ที่............ถนน...........................ตําบล.................................อําเภอ............................
จังหวัด.............................................โทรศัพท์............................................
พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
ใบอนุญาตเดิม (แบบ สณ. ๒, สณ. ๓)
บัตรสุขลักษณะประจําตัวเดิม (แบบ สณ. ๔, สณ. ๕)
ค่าธรรมเนียม..................................บาท
ขอรับรองว่า ข้อความที่ให้ไว้ในคําขอนี้เป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).....................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(......................................................)
ความเห็นของเจ้าหน้าที่
คําสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
..........................................................................................
ควรอนุญาต
..........................................................................................
………………………………
(ลงชื่อ).............................................นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ
(...........................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(ลงชื่อ).............................................เจ้าหน้าที่
(...........................................)

เลขที่รับ......./.........

คําขออนุญาตต่าง ๆ
เกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ

แบบ สณ. ๗
เลขที่.....................

เขียนที่......................................................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ....................
ข้าพเจ้า....................................................................................................อายุ........................ปี
สัญชาติ......................อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่............ตรอก/ซอย.........................ถนน………............................
ตําบล/แขวง............................................จังหวัด............................................โทรศัพท์.........................................
ขอยื่นคําขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ/เจ้าพนักงานท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาตาขวัญ ด้วยข้าพเจ้าประสงค์
เปลี่ยนแปลงชนิด หรือประเภทสินค้า จาก..................................เป็น.......................................
เปลี่ยนแปลงลักษณะวิธีการจําหน่ายสินค้า จาก..................................เป็น...............................
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดวางสินค้า จาก.......................................เป็น........................................
ขอใบแทนใบอนุญาตเนื่องจากใบอนุญาตเดิม ชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลาย
ขอใบแทนบัตรสุขลักษณะประจําตัว เนื่องจากบัตรเดิม ชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลาย
พร้อมคําขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
ใบอนุญาตเดิม (ถ้ามี)
บัตรสุขลักษณะประจําตัวเดิม (ถ้ามี)
เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจหรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย
…………………………………………………………………………………………….....................
.............................................................................................................................
ขอรับรองว่า ข้อความที่ให้ไว้ในคําขอนี้เป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).........................................................ผู้ขออนุญาต
(.........................................................)

