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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยทราย
เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยทราย วาดวยการจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยทรายและนายอําเภอหนองแค จึงตราขอบัญญัติไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยทราย เรื่อง การจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยทรายตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนทีไ่ ดตราไวแลวในขอบัญญัติอื่น
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัติฉบับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“สินคา” หมายความวา สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความวา อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยทราย
“เจาพนักงานสาธารณสุข ” หมายความวา เจาพนักงานซึ่ง ไดรับ การแตงตั้ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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ขอ ๕ เจาพนักงานทองถิ่นมีหนาที่ควบคุมดูแ ลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชนใชสอย
ของประชาชนทั่วไป
หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการ
จัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอาํ นาจระบุชนิด หรือประเภทของสินคา
ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา และสถานที่ที่จะจัดวางสินคาเพื่อจําหนายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินคา
ในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ รวมทั้งมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขอยางใด อยางหนึ่งตามที่เห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธีการจําหนายสินคาหรือสถานที่จัดวางสินคา
ใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาตจะกระทําไดตอเมื่อผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
และเจาพนักงานทองถิ่นไดจดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว
ขอ ๖ ในการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใด
เปนปกติหรือการเรขาย ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) การแตงกายตองสะอาดและสุภาพเรียบรอย
(๒) ให จัด วางสิ น ค า ที่ จํ า หน า ยบนแผงวางสิน ค า หรื อจั ด วางในลั ก ษณะอื่ น ตามที่
เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
(๓) แผงวางสินคาตองทําดวยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
(๔) จัดวางสินคาและสิ่งของใด ๆ ตองใหเปนระเบียบเรียบรอย ไมยื่นล้ําออกนอก
บริเวณที่กําหนด ทั้งนี้ รวมทั้งตัวของผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาดวย
(๕) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จําหนายสินคา ในระหวางการจําหนายใหถูกสุขลักษณะ
อยูเสมอ
(๖) หามมิใหกระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น เชน การใชเครื่องกําเนิดไฟฟา
เครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทป เปนตน
(๗) เมื่อเสร็จสิ้นการจําหนายทุกครั้งตองเก็บสินคาและสิ่งของใด ๆ ที่เกี่ยวของจาก
บริเวณที่จํ าหน ายใหเรี ยบร อยโดยไมชัก ชา รวมทั้งเก็บ กวาดทําความสะอาดสิ่ งปฏิ กูลและมู ลฝอย
รวบรวมใสถุงไปทิ้งในที่ที่กําหนดไว
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(๘) หยุดการจําหนายสินคา เพื่อสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหวยทรายประกาศกําหนด
(๙) การอื่ น ที่ จํ า เป น เพื่ อ การรั ก ษาความสะอาดและป อ งกั น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพ
รวมทั้งการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอตามที่เจาพนักงานทองถิ่น โดยคําแนะนํา
ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
ขอ ๗ ในการจําหนายสิน คาประเภทอาหารในที่ห รือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการ
จัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ (ตั้งประจํา) และโดยลักษณะวิธีการเรขาย ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคา
จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) แผงจําหนายอาหาร และสถานที่ เตรียม ปรุง ประกอบ อาหาร ตองทําจาก
วัสดุคงทนที่แข็งแรง ทําความสะอาดงาย พื้นเรียบ มีสภาพดี เปนระเบียบ อยูสูงจากพื้นอยางนอย
๖๐ เซนติเมตร
(๒) อาหารปรุงสุก ตองมีการปกปดหรือมีการปองกันสัตวและแมลงนําโรคทุกประเภท
(๓) สารที่ใชประกอบ ปรุง ผสม อาหาร ตองมีเลขสารบบอาหาร (อย.) ที่ถูกตอง
และไมหมดอายุ
(๔) น้ําดื่ม น้ําใชตองสะอาด บรรจุใสภาชนะที่สะอาดปลอดภัย มีการปกปด มีกอก
หรือทางเทรินน้ํา
(๕) เครื่องดื่มตองใสภาชนะที่สะอาด มีการปกปด มีที่ตักที่มีดามยาว หรือมีกอก
หรือทางเทรินน้ํา
(๖) น้ําแข็งที่ใชสําหรับบริโภค
(๖.๑) ตองสะอาด
(๖.๒) น้ําแข็งตองจัดเก็บในภาชนะที่สะอาดถูกหลักอนามัยมีฝาปดมิดชิด ตั้งอยู
สูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๖.๓) ที่ตักน้ําแข็งมีดามยาว
(๖.๔) ตองไมนําอาหารหรือสิ่งของอยางอื่นทุกชนิดไปแชปนไวในน้ําแข็งเพื่อการบริโภค
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(๗) ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะ แลวลางดวยน้ําสะอาดซ้ําอีก ๒ ครั้ง หรือลาง
ดวยน้ําไหลผาน และอุปกรณสําหรับใชลางภาชนะ ตองวางสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๘) ชอน สอม ตะเกียบ วางตั้งเอาดามขึ้นในภาชนะโปรงสะอาดหรือวางเปนระเบียบ
ในภาชนะโปรงสะอาดถูกหลักอนามัยและมีการปกปด เก็บสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๙) มีการรวบรวม คัดแยกมูลฝอยทั่ว ไปและเศษอาหารออกจากกัน และนําไป
กําจัดทิ้งอยางถูกวิธีทุกวัน
(๑๐) ผูสัมผัสอาหารตองแตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูปรุงอาหารตองผูกผากันเปอน
และสวมหมวกคลุมผมหรือเน็ทคลุมผมปองกันเสนผมมิใหตกลงในอาหาร สวมหนากากปดปากและจมูก
เพื่อปองกันการไอหรือจามลงสูอาหารและใหบริการดวยวาจาสุภาพ
(๑๑) ใชอุปกรณ ภาชนะที่สะอาดถูกหลักอนามัยในการบรรจุ ใส หยิบ จับ ตักอาหาร
ที่ปรุงสําเร็จเรียบรอยแลว
(๑๒) ผูสัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือตองปกปดแผลใหมิดชิด และหามสัมผัสอาหาร
โดยตรง
(๑๓) ไมสูบบุหรี่ในขณะเตรียม ทํา ประกอบ ปรุงหรือจําหนายอาหาร
(๑๔) จัดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอ และไมเททิ้ง
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยลงในทอหรือทางระบายน้ําสาธารณะ
ขอ ๘ ในการจําหนายสิน คาประเภทอื่น ที่มิใชอาหารในที่ห รือทางสาธารณะโดยลักษณะ
วิธีการเรขาย ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย
(๒) ไมทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ
(๓) หามมิใหกระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิดเหตุราํ คาญแกผูอื่น เชน การใชเครื่องขยายเสียง
เปนตน
(๔) หยุดการจําหนายสินคา เพื่อสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย ประกาศกําหนด
(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
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ขอ ๙ หามมิใหผูจําหนายและผูชว ยจําหนายสินคาประกอบกิจการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
ทุกชนิดเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวาเปนโรคติดตอหรือเปนพาหะของโรคติดตอ 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 ๑๐ ผูใดประสงคจะจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยการตั้งวางสินคาในที่ใดที่หนึ่ง
เปนปกติหรือโดยลักษณะการเรขายจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ สณ. ๑ ที่กําหนดแบบไว
ทายขอบัญญัตินี้ พรอมเอกสารและหลักฐานประกอบการขออนุญาต ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหวยทรายประกาศกําหนด
ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ผูขอรับใบอนุญาตจะตองมารับใบอนุญาต พรอมชําระคาใบอนุญาตตามอัตรา
ท า ยข อ บั ญ ญั ติ นี้ ภ ายในกํ า หนด ๑๕ วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ หนั ง สื อ แจ ง จากเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
หากมิไดมารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดใหถือวาสละสิทธิ์
(๒) เมื่อผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น
กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาใบอนุญาตแลวใหประกอบกิจการตอไป
จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตอใบอนุญาต หากมิไดชําระคาใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
จะตองชําระคาปรับเพิ่มอีกรอยละ ๒๐ ของจํานวนคาใบอนุญาตที่คางชําระ
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(๓) ผูไดรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต หรือไมประสงค
จะประกอบกิจการตอไปใหยื่นคําขอแกไขรายการในใบอนุญาต หรือใหยื่นคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ
ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย
(๔) หากปรากฏวา ใบอนุญ าตสู ญ หาย ถูก ทํา ลาย หรือ ชํ ารุ ด ในสาระสํา คั ญ
ผูไดรับใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่
ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ แลวแตกรณีพรอมหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๔.๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย
(๔.๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ
(๔.๓) สําเนาบัตรประชาชน ผูขอใบอนุญาต ๑ ฉบับ
(๕) การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(๕.๑) การออกใบแทนใบอนุ ญ าตใหป ระทับ ตราสีแ ดง คํ าวา “ใบแทน”
กํ า กั บ ไว ด ว ย และให มี วั น เดื อ น ป ที่ อ อกใบแทนคํ า พร อ มทั้ ง ลายมื อ ชื่ อ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน
(๕.๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม
(๕.๓) บันทึกดานหลังตนขั้ว ใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี และลงบันทึก เลมที่ เลขที่ ป ของใบแทน
(๖) ใหผูที่ไ ดรับใบอนุญาตใหจําหนายสินคาในที่ห รือทางสาธารณะมากอนวัน ที่
ขอบัญญัตินี้บังคับใชใหดําเนินการไปจนกวาใบอนุญาตจะสิ้นสุดอายุ และตอไปใหใชขอบัญญัตินี้แทน
เมื่อขออนุญาตใหม
ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบู รณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญ าตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง แจง ความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวันไดรับคําขอ
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่ง ไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันไดรับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่
กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๑๕ วัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๑๓ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลหวยทรายเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญ าตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่องคการบริหารสวนตําบลหวยทรายกําหนด
ขอ ๑๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด
ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ ๒๐ ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูไดรับ
ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๑๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลหวยทราย
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ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือขอบัญญัตนิ ี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร
แตตองไมเกิน ๑๕ วัน
ขอ ๑๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมป ฏิบัติห รือปฏิบัติไ มถูก ตองตามบทแหง พระราชบัญ ญัติ การสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๑๙ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๒๐ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนด ๑ ปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรมีอํานาจออกประกาศ
ดังตอไปนี้
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(๑) กํ า หนดบริเวณที่ห รื อทางสาธารณะ หรือส ว นหนึ่ งสว นใดของพื้น ที่ ในเขต
องคการบริหารสวนตําบลหวยทรายเปนเขตหวงหามจําหนาย หรือซื้อสินคาโดยเด็ดขาด
(๒) กํ าหนดบริเวณที่ห รื อทางสาธารณะ หรือส ว นหนึ่ ง สว นใดของพื้น ที่ ในเขต
องคการบริหารสวนตําบลหวยทรายเปนเขตหามจําหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภทหรือเปนเขต
หามจําหนายสินคาตามกําหนดเวลาหรือเปนเขตหามจําหนายสินคา โดยวิธีการจําหนายในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งหรือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจําหนายสินคาในบริเวณนั้น
ขอ ๒๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรมีอํานาจออกประกาศ
ดังตอไปนี้
(๑) กํ าหนดบริเวณที่ห รื อทางสาธารณะ หรือส ว นหนึ่ ง สว นใดของพื้น ที่ ในเขต
องคการบริหารสวนตําบลหวยทรายเปนเขตหวงหามจําหนาย หรือซื้อสินคาโดยเด็ดขาด
(๒) กํ าหนดบริเวณที่ห รื อทางสาธารณะ หรือส ว นหนึ่ งสว นใดของพื้น ที่ ในเขต
องคการบริหารสวนตําบลหวยทรายเปนเขตหามจําหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภท หรือเปนเขต
หามจําหนายสินคาตามกําหนดเวลาหรือเปนเขตหามจําหนายสินคา โดยวิธีการจําหนายในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งหรือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจําหนายสินคาในบริเวณนั้น
ขอ ๒๓ หามมิใหโอนใบอนุญาตจําหนายสิน คาในที่หรือทางสาธารณะใหกับผูอื่น เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๒๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยทรายรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติและใหมี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
คชานนท แกวสุริยาภรณ
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยทราย

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมและใบอนุญาตทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยทราย
เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๐
ลําดับ
๑

๒

รายการ

อัตราคาใบอนุญาต

จําหนายโดยลักษณะวิธีตั้ง วางสินคา ในที่ใดที่หนึ่งเปนปกติ
๑.๑ พื้นที่ประกอบการ ตั้งแต ๑ ตารางเมตร ไมเกิน ๕ ตารางเมตร

ฉบับละ ๑๐๐ บาท/ป

๑.๒ พื้นที่ประกอบการ ตั้งแต ๕ ตารางเมตร ไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร

ฉบับละ ๓๐๐ บาท/ป

๑.๓ พื้นที่ประกอบการ ตั้งแต ๑๐ ตารางเมตรขึ้นไป

ฉบับละ ๕๐๐ บาท/ป

จําหนายโดยลักษณะการเรขาย เปนครั้งคราว เชน แผลงลอย รถลอเลื่อน
รถยนตเรขาย และการเรขาย ในลักษณะอื่น ๆ ทุกประเภท

๓

๒.๑ แผลงลอย รถเข็นลอเลื่อน เดินเรขาย ฯลฯ

ฉบับละ ๑๐๐ บาท/ป

๒.๒ รถยนตเรขาย ฯลฯ

ฉบับละ ๑๐๐ บาท/ป

จําหนายโดยลักษณะการตั้งวางขายเปนครั้งคราว ครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน เชน
งานเทศกาล งานแสดงสินคา งานประเพณี และอื่น ๆ
๓.๑ พื้นที่ประกอบการ ตั้งแต ๑ ตารางเมตร ไมเกิน ๕ ตารางเมตร

ฉบับละ ๑๐๐ บาท/ครั้ง

๓.๒ พื้นที่ประกอบการ ตั้งแต ๕ ตารางเมตร ไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร

ฉบับละ ๓๐๐ บาท/ครั้ง

๓.๓ พื้นที่ประกอบการ ตั้งแต ๑๐ ตารางเมตรขึ้นไป

ฉบับละ ๕๐๐ บาท/ครั้ง

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

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

คําขอรับ
ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
เขียนที่ ...........................................................
วันที่ ............. เดือน .................................. พ.ศ. .....................
ขาพเจา.......................................................................................อายุ..............ปสัญชาติ...........................
อยูบานเลขที่..................หมูที่......................ถนน.............................ตําบล.................................อําเภอ.................................
จังหวัด.…..............................โทรศัพท.….........................................โทรสาร.….........................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จําหนายสินคาประเภท
(ระบุชนิดสินคาที่จําหนาย).........................................................................................................จํานวนคนงาน................คน
บริเวณตั้งจําหนายสินคา.........................................................................................................................................................
โดยวิธีการ (
) ตั้งวางสินคาในที่ใดที่หนึ่งเปนปกติ (ตั้งประจํา) พื้นที่ตั้งวาง.......................................ตารางเมตร
(
) การเรขายสินคา เปนครั้งคราว โดยวิธี.............................................................................................
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต
๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต
๓. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจําหนาย
๔. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย เดือนลาสุด
๕. อื่น ๆ.......................................................................................................................................................
แผนที่ตั้งสถานที่จําหนายสินคาพอสังเขป

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

- ด้านหลัง ความเห็น ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
( ) เห็นสมควรอนุญาต
( ) เห็นสมควรไมอนุญาต
เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
....................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( ลงชื่อ )............................................................
(.........................................................)
ตําแหนง...........................................................
ความเห็น ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
( ) เห็นสมควรอนุญาต
( ) เห็นสมควรไมอนุญาต
เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
....................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( ลงชื่อ ).............................................................
(......................................................)
ตําแหนง............................................................
ความเห็น เจาพนักงานทองถิ่น
( ) เห็นสมควรอนุญาต
( ) เห็นสมควรไมอนุญาต
เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
....................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( ลงชื่อ ).........................................................
(......................................................)
ตําแหนง...........................................................
หมายเหตุ ๑.ไดออกใบอนุญาต เลมที่......................เลขที่............................ลงวันที่.................................................
๒.ใบเสร็จชําระเงินคาธรรมเนียม จํานวน..............บาท เลมที่.........เลขที่........... ลงวันที่......................

แบบ สณ. ๒

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต

เขียนที่ ...........................................................
วันที่ ............. เดือน .................................. พ.ศ. .....................
ขาพเจา...........................................................................................อายุ................ป สัญชาติ.........................
อยูบานเลขที่......................หมูที่..................ถนน.............................ตําบล.................................อําเภอ.................................
จังหวัด.…..............................โทรศัพท.….........................................โทรสาร.….........................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จําหนายสินคาประเภท
(ระบุชนิดสินคาที่จําหนาย)........................................................................................................จํานวนคนงาน.................คน
บริเวณตั้งจําหนายสินคา..........................................................................................................................................................
โดยวิธีการ ( ) ตั้งวางสินคาในที่ใดที่หนึ่งเปนปกติ (ตั้งประจํา) พื้นที่ตั้งวาง...........................................ตารางเมตร
(

) การเรขายสินคา เปนครั้งคราว โดยวิธี.................................................................................................
พรอมคําขอนี้ ขาพเจา ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต
๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต
๓. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจําหนาย
๔. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย เดือนลาสุด
๕. อื่นๆ...................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)......................................................ผูขอตอใบอนุญาต
(.....................................................)

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
( ) อนุญาต
( ) ไมอนุญาต เพราะ...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................เจาพนักงานสาธารณสุข
(..............................................)
ตําแหนง..........................................................วันที่........../........../........

-๒ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบล
( ) อนุญาต
( ) ไมอนุญาต เพราะ
...............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(..............................................)
ตําแหนง.........................................................วันที่........../........../.........
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาต
( ) ไมอนุญาต เพราะ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................เจาพนักงานทองถิ่น
(............................................)
ตําแหนง.........................................................วันที่........../........../........

ใบอนุญาต
จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
เลมที่.....................เลขที่.....................ป....................
(๑) เจาพนักงานทองถิ่น อนุญาตให..................................................................................อายุ ................ป
สัญชาติ...............อยูบานเลขที่.....................หมูที่..............ตรอก/ซอย.................................ถนน..........................................
ตําบล.................................อําเภอ................................จังหวัด.........................................โทรศัพท.........................................
จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ โดยวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ (ตั้งประจํา) เพื่อจําหนายสินคา
ประเภท....................................................................มีพื้นที่ประกอบการ...............ตารางเมตร จํานวนคนงาน..............คน
คาธรรมเนียม..................บาท ใบเสร็จรับเงิน เลมที่............เลขที่...............ลงวันที่..........เดือน.....................พ.ศ...............
สถานที่ประกอบการ ตั้งอยู ณ สถานที่ ..............................................................ถนน.................................หมูที่...............
ตําบล.........................อําเภอ.............................จังหวัด.......................................
(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของทุกฉบับ
(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้อีกดวย คือ
(๔.๑) ยินยอมปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ ประกาศ อื่นที่เกี่ยวของ
(๔.๒) ยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาที่เกี่ยวของ เขาตรวจสอบสถานที่ขายสินคาได
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่ ............ เดือน ....................................... พ.ศ. ..............................
ออกให ณ วันที่ ............ เดือน ....................................... พ.ศ. ..............................

..

ลงชื่อ .......................................
............เจาพนักงานทองถิ่น
(.........................................................)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยทราย

คําเตือน (๑) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
(๒) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐

