ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๘
******************************
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ว่าด้วยการจาหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยแห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
(ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนและนายอาเภอมัญจาคีรี จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่ า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน เรื่อง การจาหน่ายสินค้ าใน
ที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับตาบลสวนหม่อน เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๒
บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินหรืี้ อซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“ที่หรือทางสาธารณะ ”หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“เร่ขาย” หมายความว่า การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยมิได้จัดวางอยู่ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้า
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ข้อ ๕ ห้ามผู้ใดจาหน่ายสินค้าในที่หรื อทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็น การจาหน่ายโดยลักษณะ วิธีการจัดวาง
สินค้า ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจาหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๗
(๒) เงื่อนไขอื่นตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด

-๑-

ข้อ ๗ ผู้ใดจะขอรับใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่ง
ที่ใดเป็นปกติ หรือลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า ให้ยื่นคาขอตามแบบ สณ. ๑ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมกับหลักฐาน
ต่างๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน กาหนด และรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา
ขนาด ๑x๑ นิ้ว ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจาหน่ายคนละ
๓ รูป เพื่อติดไว้ในทะเบียน
๑ รูป
ในใบอนุญาต ๑ รูป และบัตรสุขลักษณะประจาตัวอีก ๑ รูป
ข้อ ๘ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของคาขออนุญาตแล้ว ปรากฏว่า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ให้ออกใบอนุญาตตาม แบบ สณ . ๒ หรือ สณ ๓ แล้วแต่กรณี
พร้อมบัตรประจาตัวผู้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจาหน่ายตามแบบ สณ. ๔ หรือ สณ. ๕ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๙ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาต พร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ ภายใน
กาหนด สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากมิได้รับใบอนุญาต และชาระค่าธรรมเนียม
ภายในระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๑๐ การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จาหน่ายหรือผู้ช่วยจาหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย
(๒) จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่นล้าบริเวณที่กาหนด ร่มหรือผ้าใบบังแดด
รวมทั้งตัวผู้ค้าต้องไม่ล้าลงมาในผิวจราจร
(๓) แผงสาหรับวางขาย เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ ต้องทาด้วยวัตถุที่แข็งแรง มีขนาดและความสูงจากพื้น
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
(๔) รักษาความสะอาดบริเวณที่จาหน่ายสินค้าอยู่เสมอ ทั้งในระหว่าง ทาการค้าและหลังจากเลิกทา
การค้าแล้ว
(๕) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ
(๖) ให้จัดวางสินค้าที่จาหน่ายบนแผงหรือจัดวางในลักษณะอื่น ตามที่เจ้าหนักงานท้องถิ่นกาหนด
(๗) ห้ามพาด ติดตั้งวางแผ งค้าเกาะเกี่ยวสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการขายรวม
ตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับคอกไม้หรือต้นไม้โดยเด็ดขาด
(๘) ห้ามใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดัง
(๙) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป หรือกระทาการโดยวิธีอื่นใดที่ก่อให้เกิดสียงดังเกินเหตุ
เดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่น
(๑๐) ห้ามนารถยนต์รถจักยานยนต์ หรือล้อเลื่อน ไปจอดบนทางเท้าเพื่อจาหน่ายสินค้า
(๑๑) หยุดประกอบการค้าประจาสัปดาห์หนึ่งวัน และให้หยุดกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
(๑๒) หลังจากเลิกทาการค้า ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการค้าออกจากบริเวณที่
อนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคาแนะนาเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคาสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบัญญัติและคาสั่งขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
-๒-

ข้อ ๑๑ การจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จาหน่ายหรือผู้ช่วยจะต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๐ (๒)-(๑๒)
(๒) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน และสวมเสื้อผ้าที่สะอาดและเรียบร้อย รวมทั้งสวมรองเท้า
ขณะเตรียม ทา ประกอบ ปรุง หรือจาหน่ายอาหาร
(๓) ต้องตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผลมีการบาดเจ็บ การถูกลวก หรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือ
หรือนิ้วมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย
(๔) ไม่สูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหร ในขณะเตรียม ทา ประกอบ ปรุงหรือจาหน่ายอาหาร
หรือไม่ไอ จาม รดบนอาหาร
(๕) ที่เตรียม ทา ประกอบ ปรุง และว่างจาหน่ายอาหาร ต้องสูงอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตร
(๖) การจาหน่ายอาหารที่ต้องมีการล้างภาชนะอุปกรณ์ จะต้องมีที่ล้างภาชนะอุปกรณ์และวางสูงจาก
พื้นที่หรือลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ
(๗) รักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุ ปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจาหน่ายอาหารให้สะอาดและใช้การได้
อยู่เสมอ
(๘) ให้ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะใส่อาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้ประกอบอาหาร ด้วย
อุปกรณ์ที่สามารถป้องกันฝุ่นละออง แมลงวันและสัตว์ ซึ่งเป็นพาหะนาโรครวมทั้งดูแลรักษาให้สะอาดและให้การได้ดี
อยู่เสมอ
(๙) ใช้น้าสะอาดในการทา ประกอบ ปรุง แช่ ล้างอาหาร ภาชนะ เครื่องใช้ และปฏิบัติให้ถูก
สุขลักษณะอยู่เสมอ
(๑๐) ใช้วัสดุ ภาชนะอุปกรณ์ที่สะอาด ปลอดภัย สาหรับใส่หรือเตรียมทาประกอบ ปรุง และ
จาหน่ายอาหาร
(๑๑) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย โดยแยกประเภทเป็นแบบแห้ งและเปียกที่ถูกสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ
และไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน้า หรือทางสาธารณะ
(๑๒) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุราคาญเนื่องจากการ
จาหน่าย เตรียม ทา ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคาแนะนาเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคาสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติและคาสั่งขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
ข้อ ๑๒ การจัดจาหน่ายสินค้า ประเภท สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่าหรือสัตว์น้า ในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จาหน่ายและ
ผู้ช่วยจาหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ ๑๑ (๑)-(๒)
(๒) จัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเช่นโรคพิษสนุขบ้า โรคหัดสนุข โรคแอนแทรกซ์ เป็นต้น แก่
สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า ทุกตัวก่อนจาหน่ายไม่น้อยกว่า สิบห้าวัน
(๓) ห้ามจาหน่ายสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคติดต่อเช่นโรคติดต่อร้ายแรง
-๓-

(๔) ใช้กรงหรือคอกหรือภาชนะใช้เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับชนิดของสัตว์และสะอาดปลอดภัย
(๕) รักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้การจาหน่ายสัตว์ให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยติดเชื้อ โดยแยกประเภทที่ถูกสุขลักษณะไว้ให้
เพียงพอและไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน้าหรือทางสาธารณะ
(๗) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุราคาญเนื่องจากการกักขัง
และการรักษาความสะอาด
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคาสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติและคาสั่งขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
ข้อ ๑๓ การเร่ขายสินค้าในบริเวณที่อนุญาตให้จาหน่ายได้
(๑) จาหน่ายสินค้าในบริเวณที่อนุญาตให้จาหน่ายได้
(๒) ต้องแต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย
(๓) มูลฝอยจากการเร่ขาย ห้ามทิ้งลงในที่หรือทางสาธารณะ
(๔) ในขณะที่เร่ขายสินค้า ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป หรือส่งเสียงดังจนเกิดเหตุ
เดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่น
(๕) ห้ามนารถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพื่อขายสินค้า
(๖) หยุดประกอบการค้าประจาสัปดาห์หนึ่งวัน และให้หยุดกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคาสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติและคาสั่งขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
ข้อ ๑๔ การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่าย จะต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๓ (๑) - (๒)
(๒) อาหารที่เร่ขายต้องสะอาด ปลอดภัย
(๓) ใช้วัสดุ ภาชนะหีบห่อที่สะอาด ปลอดภัย สาหรับใส่อาหาร
(๔) ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเร่ขายอาหารให้สะอาด และใช้การได้
ดีอยู่เสมอ
(๕) จัดอาหารแยกตามประเภทของสินค้าให้เป็นระเบียบ
(๖) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน สะอาดเรียบร้อย
(๗) ตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือ ต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย
(๘) ไม่สูบบุหรี่ หรือไอ จาม รดบนอาหารในขณะขาย
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคาสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติ และคาสั่งขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน

-๔-

ข้อ ๑๕ การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารทางน้า ผู้จัดจาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่าย จะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๓ (๑) (๒) (๔) (๖) และข้อ ๑๔ (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) (๘)
(๒) ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงในแม่น้าลาคลอง
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของ เจ้าพนักงานสาธารณสุขและคาสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติ และคาสั่งขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
ข้อ ๑๖ การเร่ขายสินค้าประเภท สัตว์เ ลี้ยงและสัตว์ป่าหรือสัตว์น้าในที่ หรือ ทางสาธารณะผู้จาหน่ายและ
ผู้ช่วยจาหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ ๑๓ (๑) - (๖)
(๒) สัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าที่เร่ขายต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคแอนแทรก
เป็นต้น แก่สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่าทุกตัวก่อนจาหน่ายไม่น้อยกว่า สิบห้าวัน
(๓) ห้ามจาหน่ายสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
(๔) ใช้กรงหรือภาชนะใช้เลี้ยงสัตว์ที่สะอาดปลอดภัย
(๕) รักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเร่ขายให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(๖) ปฏิบัติการเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคาสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติและคาสั่งขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
ข้อ ๑๗ ห้ามผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่าย ประกอบกิจการเมื่อมีเหตุควรเชื่อว่าตนเป็นโรคติ ดต่อที่ระบุไว้
หรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจปรากฏว่าตนเป็นพาหะของโรค และได้รับแจ้งความเป็นพาหะของโรคติดต่อ
ซึ่งระบุไว้ดังต่อไปนี้ คือ
(๑) วัณโรค
(๒) อหิวาตกโรค
(๓) ไข้ไทฟอยด์
(๔) โรคบิด
(๕) ไข้สุกใส
(๖) โรคคางทูม
(๗) โรคเรื้อน
(๘) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
(๙) โรคอื่นๆ ตามที่ทางราชการกาหนด

-๕-

ข้อ ๑๘ ในขณะทาการจาหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดง
ใบอนุญาตของตนได้เสมอ และทาการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธา รณะตามประเภทสินค้าและลักษณะการ
จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ได้กาหนดไว้ในใบอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วยจาหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ ต้องติดบัตรสุขลักษณะประจาตัวไว้ที่หน้าอก
เสื้อด้านซ้ายตลอดเวลาที่จาหน่ายสินค้า
ข้อ ๑๙ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ไ ด้เฉพาะผู้รับใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งระบุไว้ใน
ใบอนุญาตไม่เกิน หนึ่งคน
ข้อ ๒๐ เมื่อผู้รับใบอนุญาต ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้ยื่น
คาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สณ .๖ ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอ พร้อมกับชาระค่าธรรมเนียม
แล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากมิได้ชาระค่าธรรมเนียม
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้องชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ
ข้อ ๒๑ ใบอนุญาตให้ มีอายุหนึ่งปีนับแต่ใบที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
ข้อ ๒๒ เมื่อรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคาขอบอกเลิกการดาเนินกิจการต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ตาม แบบ สณ.๗ ก่อนการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ข้อ ๒๓ หากผู้ขออนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชนิด หรือประเภทสินค้า หรือลักษณะวิธีการจัดจาหน่าย
หรือสถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือรายการอื่นใดให้ยื่นคาร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบ สณ.๗
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ใบอนุ ญาต หรือบัตรสุขลักษณะปร ะจาตัวสู ญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ
ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือขอรับบัตรสุขลัก
ษณะประจาตัวใหม่แล้วแต่กรณี ต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ตามแบบ สณ.๗ ภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหายถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญ
แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทาลาย
(๒) ใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจาตัวเดิม กรณีชารุดในสาระสาคัญ
(๓) รูปถ่ายของผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วยจาหน่าย ขนาด ๑*๑ นิ้ว จานวนคนละ ๓ รูป
ข้อ ๒๕ การออกใบแทนใบอนุญาต หรือการออกบัตรสุขลักษณะประจาตัวใหม่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ สณ.๒ หรือแบบ สณ.๓ แล้วแต่กรณี โดยประทับตราสีแดง
คาว่า “ใบแทน”กากับไว้ด้วย และให้มี วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทาลาย
หรือชารุด ใน
สาระสาคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทน
-๖-

(๔) กรณีบัตรสุขลักษณะประจาตัว ได้ออกบัตรสุขลักษณะประจาตัวใหม่ ตามแบบ สณ.๔ หรือ แบบ
สณ.๕ แล้วแต่กรณี โดยประทับตราสีแดงคาว่า “ใบแทน” กากับไว้ด้วย
ข้อ ๒๖ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้
(๑) คาขอรับใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในที่หนึ่ง
ที่ใดเป็นปกติ ให้ใช้แบบ สณ.๑
(๒) ใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็น
ปกติให้ใช้แบบ สณ.๒
(๓) ใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า ให้ใช้แบบ สณ .
๓
(๔) บัตรสุขลักษณะประจาตัวผู้จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการวางสินค้า
ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ให้ใช้แบบ สณ.๔
(๕) บัตรสุขลักษณะป ระจาตัวผู้จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย
สินค้า ให้ใช้แบบ สณ.๕
(๖) บัตรสุขลักษณะประจาตัวผู้จัดจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้ใช้แบบ สณ.๖
(๗) คาขออนุญาตต่าง ๆ ให้ใช้แบบ สณ.๗
ข้อ ๒๗ ผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้จาหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
ข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้คราวหนึ่งไม่เกิน สิบห้าวัน
กรณีที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง และมีเหตุที่ต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกเจ้าพนักงานท้องถิ่น มี
อานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้
ข้อ ๒๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อ ๕ มีความผิดตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ.
๒๕๓๕
ข้อ ๒๙ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ หรือข้อ ๑๖
มีความผิดตามมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๓๐ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อ ๑๘ มีความผิดตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข
พ.ศ.๒๕๓๕
ข้อ ๓๑ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อ ๒๔ มีความผิดตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข
พ.ศ.๒๕๓๕
ข้อ ๓๒ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดาเนินกิจการในระหว่างถูกคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตตาม ข้อ
๒๗ วรรคหนึ่ง มี
ความผิดตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณะสุขพ.ศ.๒๕๓๕
ข้อ ๓๓ บรรดาใบอนุญาตที่ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้ ให้คงใช้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
ข้อ ๓๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร มีอานาจออกประกาศดังต่อไปนี้
-๗-

(๑) กาหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลสวนหม่อน เป็นเขตหวงห้ามจาหน่าย หรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด
(๒) กาหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะ หรื อส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบล สวนหม่อน เป็นเขตห้ามจาหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท หรือเป็นเขตห้ามจาหน่ายสินค้าตาม
กาหนดเวลาหรือเป็นเขตห้ามจาหน่ายสินค้า โดยวิธีจาหน่ายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขในการจาหน่ายสินค้าในบริเวณนั้น
ข้อ ๓๕ ห้ามโอนใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
ข้อ ๓๖ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อน
วันหมดอายุของใบอนุญาตนั้นได้
ข้อ ๓๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และมีอานาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายธนวรรธน์ สังข์ทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน

-๘-

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
ลาดับที่

ประเภท

๑

จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยวิธีการจัด
วางสินค้าที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะ
วิธีการเร่ขายสินค้า

๒

-๙-

อัตราค่าธรรมเนียม
บาท/ปี
๕๐๐
๒๐๐

หมายเหตุ

แบบ สณ.๑
เลขที่รับ……………/…………….
คาขอรับ
เลขที่…………..
ใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เขียนที่……………………………………………
วันที่……………เดือน…………..………………พ.ศ……………
ข้าพเจ้า……………………………………………..….….อายุ…………ปีสัญชาติ……………
อยู่บ้านเลขที่……………หมู่ที่………………ตรอก/ซอย……………………..ถนน……..…….………
ตาบล/แขวง………………………………..อาเภอ/เขต…………………………..จังหวัด………..……..
โทรศัพท์……………………………………
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต
๓. ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ช่วยจาหน่าย
๔. รูปถ่าย หน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต และผู้ช่วยจาหน่าย
๕. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย
๖. ……………………………………………………………………………………………….

แผนที่ตั้งสถานที่จาหน่ายสินค้าพอสังเขป

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)…………………..…………………….ผู้ขอรับใบอนุญาต
(……………………….……………………..)
- ๑๐ -

แบบ สณ.๒

ใบอนุญาต
จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
เล่มที่………………..เลขที่…………………….ปี…………………
อนุญาตให้……………………………………อายุ……………..ปี สัญชาติ…………...
อยู่บ้านเลขที่………………หมู่ที่……………..ตรอก/ซอย…………………….ถนน…………………..
ตาบล/แขวง……………………………อาเภอ/เขต………………………….จังหวัด…………………..
โทรศัพท์………………………………
ข้อ ๑ จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่ง
ที่ใดเป็นปกติ เพื่อจาหน่าย……………………………มีพื้นที่ประกอบการ………………..ตารางเมตร
ค่าธรรมเนียม………..บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที…่ …..เลขที่…….ลงวัน……เดือน……….พ.ศ……….…
ตั้งอยู่ ณ สถานที่…………………………………………….ตรอก/ซอย……………………………….
ตาบล…………………………………อาเภอ…………………………..จังหวัด………………………..
ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) …………………………………………………………………………….
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่……..…..เดือน………….………..พ.ศ……..……
ออกให้ ณ วันที่…….……..เดือน………………….….พ.ศ……………..
ลงชื่อ…………..……….…..…..……………
ลงชื่อ……………..……………….…………….
(……….……..……..….………..…………)
(….………..……..….…………….……………)
ผู้รับเงิน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
คาเตือน ๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต
๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ต้องชาระค่าปรับเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐

- ๑๑ -

แบบ สณ.๓
ใบอนุญาต
จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า
เล่มที่………………..เลขที่…………………….ปี…………
อนุญาตให้…………………………………อายุ……………..ปี สัญชาติ…………...
อยู่บ้านเลขที่………………หมู่ที่……………..ตรอก/ซอย…………………….ถนน…………………..
ตาบล/แขวง……………………………อาเภอ/เขต………………………….จังหวัด…………………..
โทรศัพท์……………………………………………
ข้อ ๑ จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า
เพื่อจาหน่าย…………………………………………….มีพื้นที่ประกอบการ………………..ตารางเมตร
ค่าธรรมเนียม……………..บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่……..เลขที…่ ….ลงวัน..…….เดือน……………พ.ศ…………..
ตั้งอยู่ ณ สถานที่…………………………………………….ตรอก/ซอย……………………………..
ตาบล…………………………………อาเภอ…………………………..จังหวัด………………………..
ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) …………………………………………………………………………….
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่………..เดือน………….………..พ.ศ……..……
ออกให้ ณ วันที่………..เดือน…………………….พ.ศ…………..
ลงชื่อ………..………..……..……………
ลงชื่อ………..…….……….…………….
(….…………..……………….……………)
(………………..………....…………………)
ผู้รับเงิน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
คาเตือน ๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต
๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ต้องชาระค่าปรับเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐

- ๑๒ -

แบบ สณ.๔
แบบบัตรสุขลักษณะประจาตัว
ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ

(ตราองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน)
บัตรสุขลักษณะประจาตัว
ชื่อ………………………….…………………….
รูปถ่าย
๑ x ๑ นิ้ว
จาหน่าย………………………………………….
สถานที่ตั้ง………………………………………..
ผู้จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
--------------------------โดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
ลายมือผู้ถือบัตร
………………………..………..
(……………………..………….)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
๙.๕ ซ.ม.
(ด้านหน้า)
บัตรสุขลักษณะประจาตัว
ใบอนุญาต เล่มที่…………..เลขที่……………….ปี……………..
วันออกบัตร…………………../…………………/………………
วันออกบัตร…………………../…………………/………………
คาเตือน ต้องติดบัตรสุขลักษณะประจาตัวไว้ที่หน้าอกเสื้อ
ด้านซ้ายคลอดเวลาที่จาหน่ายสินค้า

- ๑๓ -

๖ ซ.ม.

แบบ สณ.๕
(ด้านหลัง)
แบบบัตรสุขลักษณะประจาตัว
ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า
(ตราองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน)

รูปถ่าย
๑ x ๑ นิ้ว

--------------------------ลายมือผู้ถือบัตร

บัตรสุขลักษณะประจาตัว
ชื่อ………………………….…………………….
จาหน่าย………………………………………….
สถานที่ตั้ง………………………………………..
ผู้จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการวางเร่ขายสินค้า
…………………..……………..
(………..………..…….…………….)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
๙.๕ ซ.ม.
(ด้านหน้า)

บัตรสุขลักษณะประจาตัว
ใบอนุญาต เล่มที่…………..เลขที่……………….ปี……………..
วันออกบัตร…………………../…………………/………………
วันออกบัตร…………………../…………………/………………
คาเตือน ต้องติดบัตรสุขลักษณะประจาตัวไว้ที่หน้าอกเสื้อ
ด้านซ้ายตลอดเวลาที่จาหน่ายสินค้า

- ๑๔ -

๖ ซ.ม.

แบบ สณ.๖
เลขที่รับ…………../…………….

คาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

เลขที่……….…..

เขียนที่………….………………………….
วันที่…………เดือน…………………….พ.ศ………..
ข้าพเจ้า……………………………………………...…..อายุ…………..ปี สัญชาติ……….…..
อยู่บ้านเลขที่…………หมู่ที่……….ตรอก/ซอย………………………………ถนน…………….….…..
ตาบล/แขวง…………………………..อาเภอ/ซอย……………………………จังหวัด…………………
โทรศัพท์……………………………..
ขอยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธี
การจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ การเร่ขายสินค้า ต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
โดยใช้สถานที่เพื่อจาหน่าย………………………มีพื้นที่ประกอบการ……………..…ตารางเมตร
เร่ขายสินค้าโดย……………………………………..ตั้งอยู่ ณ สถานที่……………………………………
ตรอก/ซอย……………………..…..ตาบล……………..……….อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์…………………………
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆมาด้วยแล้ว คือ
๑. ใบอนุญาตเดิม
๒. บัตรสุขลักษณะประจาตัวเดิม ของผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ช่วยจาหน่าย
๓. ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ช่วยจาหน่าย
๔. รูปถ่าย หน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว
ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจาหน่าย
๕. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม ขน มูลฝอย
๖. ……………………………………………………………………………..………
ขอรับรองว่าข้อความในใบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)……….……….………..……….……….ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(..…………………..………….……………..)

- ๑๕ -

เลขที่รับ…………../…………….

คาขออนุญาตการต่างๆ
เกี่ยวกับการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

แบบ สณ.๗
เลขที่……….…..

เขียนที่………….………………………….
วันที่…………เดือน…………………….พ.ศ………..
ข้าพเจ้า……………………………………………...…..อายุ…………..ปี สัญชาติ……….…..
อยู่บ้านเลขที่…………หมู่ที่……….ตรอก/ซอย………………………………ถนน…………….….…..
ตาบล/แขวง…………………………..อาเภอ/ซอย……………………………จังหวัด…………………
โทรศัพท์……………………………..
โดยใช้สถานที่เพื่อจาหน่าย……………………………..มีพื้นที่ประกอบการ………..….….ตารางเมตร
เร่ขายสินค้าโดย…………………………………ตั้งอยู่ ณ สถานที่……………………………………..
ตรอก/ซอย………………………….ตาบล……………………..อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์……………………………..
ขอยื่นคาขอต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ขอรับรองว่าข้อความในใบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)………….………….…………….……….ผู้ขออนุญาต
(…………………….…………..……………..)

- ๑๖ -

