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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน
เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน วาดวยการจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญ ญัติ สภาตําบลและองคก ารบริห าร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลพญาแมน
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลพญาแมนและนายอําเภอพิชัย จึงตราขอบัญญัติไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน เรื่อง การจําหนาย
สินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ ขอบั ญญัติ นี้ให ใชบั ง คับ ในเขตองคก ารบริห ารสว นตํา บลพญาแมนตั้ ง แต วัน ถั ด จาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน เรื่อง การจําหนายสินคาในที่
หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๗
บรรดาขอบัญ ญัติ ระเบียบ ประกาศหรื อคําสั่งอื่น ใดในสว นที่ไ ดต ราไวแ ลว ในขอบัญ ญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพญาแมนเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้
“การจําหนายสินคา” หมายความวา การจําหนายสิ่งของหรือวัสดุทุกชนิดที่สามารถ
นํามาขาย หรือใหเชา หรือแลกเปลี่ยนสินคาโดยมีราคาหรือมูลคาในการนั้น
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“การจําหนายโดยลักษณะวิธกี ารจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติในที่หรือทางสาธารณะ”
หมายความวา การจําหนายสินคาในที่ห รือทางสาธารณะในลัก ษณะของแผงลอยหรือลักษณะอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
“การจําหนายโดยลักษณะการเรขายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา
การจําหนายสินคาในลักษณะไมประจําที่ในแบบหาบเร รถเข็นเรขาย รถยนตเรขาย หรือลักษณะอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก
(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ หรือใน
รูปลักษณะใด ๆ แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น แลวแตกรณี
(๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปน
อาหาร สี และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส
“ที่ ห รื อ ทางสาธารณะ” หมายความว า สถานที่ ห รื อ ทางซึ่ ง มิ ใ ช เ ป น ของเอกชน
และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษวัตถุ เศษสินคา
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัต ว หรือสิ่งอื่น ใดที่เก็บ กวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตวหรือที่อื่น และรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน
“เจ าพนั กงานสาธารณสุข ” หมายความว า เจ าพนัก งานซึ่ง ไดรั บ การแตง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่นที่เจาพนักงานทองถิน่ แตงตัง้ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ในเขตอํานาจของราชการ
สวนทองถิ่นนั้น ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ ๖ เจาพนักงานทองถิ่ น มีห นาที่ ควบคุม ดู แ ลที่ห รือ ทางสาธารณะเพื่ อประโยชนใชสอย
ของประชาชนทั่วไป
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หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการ
จัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินคา
ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา และสถานที่ที่จะจัดวางสินคาเพื่อจําหนายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินคา
ในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ รวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธีการจําหนายสินคาหรือสถานที่จัดวางสินคา
ใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาต จะกระทําไดตอเมื่อผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
และเจาพนักงานทองถิ่นไดจดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว
ขอ ๗ ในการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใด
เปนปกติ 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 ที่กอใหเกิดเหตุราํ คาญแกผูอื่น เชน การใชเครื่องกําเนิดไฟฟา
เครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทป เปนตน
(๗) เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การจํ า หน า ยทุก ครั้ ง ต อ งเก็ บ สิ น ค า และสิ่ง ของใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
จากบริเวณที่จําหนายใหเรียบรอยโดยไมชักชา
(๘) หยุด การจําหนายสิน คาเพื่อสาธารณประโยชนห รือประโยชนของทางราชการ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลพญาแมนประกาศกําหนด
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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 ๘ ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) แผงจําหนายอาหารทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดงาย มีสภาพดี เปนระเบียบ
อยูสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๒) อาหารปรุงสุกมีการปกปดหรือมีการปองกันสัตวแมลงนําโรค
(๓) สารปรุงแตงอาหารตองมีเลขสารบบอาหาร (อย.)
(๔) น้ําดื่มตองเปนน้ําที่สะอาด ใสในภาชนะที่สะอาด มีการปกปด มีกอกหรือทางเทรินน้ํา
(๕) เครื่องดื่มตองใสภาชนะที่สะอาด มีการปกปด และมีที่ตักที่มีดามยาวหรือมีกอก
หรือทางเท รินน้ํา
(๖) น้ําแข็งที่ใชบริโภค
(๖.๑) ตองสะอาด
(๖.๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปด อยูสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๖.๓) ที่ตักน้ําแข็งมีดามยาว
(๖.๔) ตองไมนําอาหารหรือสิ่งของอยางอื่นไปแชไวในน้ําแข็ง
(๗) ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะ และลางดวยน้ําสะอาด ๒ ครั้ง หรือลางดวย
น้ําไหล และอุปกรณการลางตองวางสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๘) ชอน สอม ตะเกียบ วางตั้งเอาดามขึ้นในภาชนะโปรงสะอาดหรือวางเปนระเบียบ
ในภาชนะโปรงสะอาด และมีการปกปด เก็บสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๙) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อนําไปกําจัด
(๑๐) ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูปรุงตองผูกผากันเปอนและสวมหมวก
หรือเน็ทคลุมผม
(๑๑) ใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสําเร็จแลว
(๑๒) ผูสัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือตองปกปดแผลใหมิดชิด
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ขอ ๙ ในการจําหนายสิน คาในที่ห รือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรข าย ผูจําหนาย
และผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย
(๒) ไมทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ
(๓) หามมิใหกระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น เชน การใชเครื่องขยายเสียง
เปนตน
(๔) หยุด การจําหนายสิน คาเพื่อสาธารณประโยชนห รือประโยชนของทางราชการ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลพญาแมนประกาศกําหนด
(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 ๑๐ ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย
ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๙
(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 หรือน้ําที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้ํา
สาธารณะ
(๘) ใชภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหาร
ที่สะอาด
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(๙) ปกปดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช
และอุปกรณในการจําหนายอาหาร เพื่อปองกันฝุนละออง แมลงวันและสัตวพาหะนําโรคอื่น ๆ
(๑๐) ใชน้ําที่สะอาดในการทํา ประกอบ ปรุง แชหรือลางอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร
เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณในการจําหนายอาหาร
(๑๑) จัด ใหมีที่รองรับ มูลฝอยที่ถูกสุข ลั กษณะอยางเพียงพอ และไมเ ททิ้ง มูลฝอย
ลงในทอหรือทางระบายน้ําสาธารณะ
ขอ ๑๑ หามผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวาเปน
โรคติดตอหรือเปนพาหะของโรคติดตอ 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 ๑๒ ผูใดประสงคจะจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลพญาแมนประกาศกําหนด
ขอ ๑๓ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ตองไมเปนโรคติดตอหรือพาหะของโรคติดตอที่กําหนดไวในขอ ๑๑
(๒) เงื่อนไขอื่นตามที่องคการบริหารสวนตําบลพญาแมนกําหนด
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ขอ ๑๔ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๑๕ เมื่อไดรับ คําขอรับ ใบอนุญ าตหรือคําขอตออายุใบอนุญ าตให เจาพนักงานทองถิ่ น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณข องคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดัง กลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
ตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร หรื อ เงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว ใ นข อ บั ญ ญั ติ นี้ ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น รวบรวม
ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ
ในคราวเดี ย วกั น และในกรณี จํา เป น ที่ จ ะต อ งสง คื น คํ า ขอแก ผู ข ออนุ ญ าตก็ ใ ห ส ง คื น คํ า ขอพร อ มทั้ ง
แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่น ตองออกใบอนุญ าตหรือมีห นังสือแจงคําสั่งไมอนุญ าตพรอมดว ยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่
กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบ หาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตใหจําหนายสินคาและผูชวยจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
จะตองมีบัต รประจําตัว ตามแบบที่องคการบริห ารสว นตําบลพญาแมนประกาศกําหนด และจะตอ ง
ติดบัตรประจําตัวไวที่อกเสื้อดานซายตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๑๗ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลพญาแมนเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญ าตจะตองยื่น คําขอกอนใบอนุญ าตสิ้น อายุ เมื่อไดยื่น คําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๑๒ และขอ ๑๓ ดวย
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ขอ ๑๘ ผูไ ดรับ ใบอนุญ าตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัต ราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแต
ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๑๙ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลพญาแมน
ขอ ๒๐ ผูไดรับ ใบอนุญ าตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๑ ในกรณีที่ ใ บอนุญ าตสู ญ หาย ถู กทํ าลาย หรื อชํ ารุ ด ในสาระที่ สํา คัญ ใหผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจง ความต อ พนั กงานเจ า หน าที่ แ ห ง ทอ งที่ ที่ ใบอนุ ญ าตสู ญ หายมาแสดงตอ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
ประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๒ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
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ไดรบั ใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร
แตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๓ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถู ก สั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตตั้ ง แต ส องครั้ ง ขึ้ น ไปและมี เ หตุ ที่ จ ะต อ งถู ก สั่ ง พั ก ใช
ใบอนุญาตอีก
(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 หรือขอบังคับนี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามขอบังคับนี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๒๔ คําสั่ง พั กใชใ บอนุญ าตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุ ญ าตใหทําเป น หนัง สือแจง ใหผูรั บ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู รั บ ใบอนุ ญ าต และให ถื อ ว า ผู รั บ ใบอนุ ญ าตนั้ น ได รั บ ทราบคํ า สั่ ง แล ว ตั้ ง แต เ วลาที่ คํ า สั่ ง ไปถึ ง
หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ ๒๕ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สมิง คําสวน
นายกองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน

บัญชีค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตําบลพญาแมน
เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๙
ลําดับที่

รายการ

๑

ใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะจําหน่ายโดย
ลักษณะวิธีตั้งวางสินค้าในที่ใดที่หนึ่งเป็นปกติ
๑.๑ พื้นที่ประกอบการ ตั้งแต่ ๑ - ๕ ตารางเมตร
๑.๒ พื้นที่ประกอบการ ตั้งแต่ ๖ - ๑๐ ตารางเมตร
๑.๓ พื้นที่ประกอบการ ตั้งแต่ ๑๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะจําหน่าย
โดยลักษณะการเร่ขาย (แผงลอย, ล้อเลื่อน)
ใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะจําหน่าย
โดยลักษณะการตั้ง วาง ขายเป็นครั้งคราว (งานเทศกาล,
งานแสดงสินค้าและอื่น ๆ) ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน
๓.๑ พื้นที่ประกอบการ ตั้งแต่ ๑ - ๕ ตารางเมตร
๓.๒ พื้นที่ประกอบการ ตั้งแต่ ๖ - ๑๐ ตารางเมตร
๓.๓ พื้นที่ประกอบการ ตั้งแต่ ๑๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๒
๓

อัตราค่าธรรมเนียมการ
(บาทต่อวัน)
๑๐
๒๐
๓๐
๑๐

๑๐
๒๐
๓๐

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................................
คําขอเลขที่......./...........
(เจ้าหน้าที่กรอก)

เขียนที่................................................................
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ................

๑. ข้าพเจ้า............................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ.....................................
โดย....................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม........................................
..........................................................................................................ที่อยู่เลขที่.....................................หมู่ที่..................
ตรอก/ซอย....................ถนน......................แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ.........................................
จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท์...........................................................ผู้ขออนุญาต
๒. พร้อมคําขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 สํ าเนาใบอนุญ าตตามกฎหมายว่าด้ วยควบคุ มอาคาร และกฎหมายอื่ นที่ เกี่ยวข้องตามที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดสําหรับกรณีการขอจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑
 แผนผังการจัดพื้นที่การจําหน่ายตามหมวดหมู่สินค้า
 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด คือ
๑) .......................................................................
๒) ..............................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ................................................. ผู้ขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(..............................................)

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ คือ
๑)..............................................................
๒)..............................................................
๓)..............................................................
(ลงชื่อ) ...................................................
(............................................)
ตําแหน่ง..................................................

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่...........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ คือ
๑)..............................................................
๒)..............................................................
๓)..............................................................
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน...............วันนับตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป
(ลงชื่อ) ..............................................
(..........................................)
ตําแหน่ง..............................................

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการจําหน่วยสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ
เล่มที่..........เลขที่............/..............
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้...........................................................สัญชาติ..................
อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่..............ตําบล...........................................อําเภอ...........................................
จังหวัด.................................................หมายเลขโทรศัพท์..........................................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................................................................
ประเภท..........................................................ตั้งอยู่เลขที่...................หมู่ที่..............ตําบล.........................................
อําเภอ................................จังหวัด.............................................หมายเลขโทรศัพท์.......................................
เสียค่าธรรมเนียมปีละ.......................บาท (.........................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....................เลขที่..............................ลงวันที่...........................................................
(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้
(๓) หากปรากฏในภายหลั ง ว่ า การประกอบกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตนี้ เ ป็ น การขั ด ต่ อ กฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
(๔.๑) ................................................................................
(๔.๒) ................................................................................
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่.............เดือน................................พ.ศ. ...................
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่..................เดือน................................พ.ศ. ...................
(ลงชื่อ)
(.............................................)
ตําแหน่ง....................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คําเตือน

(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคําขอต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

(มีต่อด้านหลัง)

(ด้านหลัง)
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

เล่มที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

