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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี
เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี 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 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ อั น เป น พระราชบั ญ ญั ติ
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย องคการบริหาร
สวนตําบลนนทรี โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนนทรีและนายอําเภอกบินทรบุรี
จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี เรื่อง การจําหนาย
สินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ขอ ๒ ข อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ ในเขตองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลนนทรี ตั้ ง แต วั น ถั ด จาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ขอบังคับตําบล เรื่อง การควบคุมการคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๑
(๒) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒
บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่น ใดในสว นที่ไ ดต ราไวแ ลว ในขอบัญ ญัติ
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
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ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“สินคา” หมายความวา สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความวา อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลนนทรี
“เจ าพนั กงานสาธารณสุข ” หมายความว า เจ าพนัก งานซึ่ง ไดรั บ การแตง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕ เจาพนักงานทองถิ่นมีหนาที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชนใชสอยของ
ประชาชนทั่วไป
หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธี
การจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินคา
ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา และสถานที่ที่จะจัดวางสินคาเพื่อจําหนายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินคา
ในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ รวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธีการจําหนายสินคาหรือสถานที่จัดวางสินคา
ใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาต จะกระทําไดตอเมื่อผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
และเจาพนักงานทองถิ่นไดจดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว
ขอ ๖ ในการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใด
เปนปกติ ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(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) แผงวางสินคาทําดวยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
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(๔) จัดวางสินคาและสิ่งของใด ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอย ไมยื่นล้ําออกนอกบริเวณ
ที่กําหนด ทั้งนี้ รวมทั้งตัวของผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาดวย
(๕) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จําหนายสินคาในระหวางการจําหนายอยูเสมอ
(๖) 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
เครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทป เปนตน
(๗) เมื่อ เสร็ จสิ้ น การจํ าหน ายทุกครั้งต องเก็บ สิน คาและสิ่ง ของใด ๆ ที่เ กี่ยวขอ ง
จากบริเวณที่จําหนายใหเรียบรอยโดยไมชักชา
(๘) หยุดการจําหนายสินคาเพื่อสาธารณประโยชนห รือประโยชนของทางราชการ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนนทรีประกาศกําหนด
(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 ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคา
ในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) แผงจําหนายอาหารทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดงาย มีสภาพดี เปนระเบียบ
อยูสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๒) อาหารปรุงสุกมีการปกปดหรือมีการปองกันสัตวแมลงนําโรค
(๓) สารปรุงแตงอาหารตองมีเลขสารบบอาหาร (อย.)
(๔) น้ําดื่มต องเปน น้ําที่สะอาด ใสในภาชนะที่สะอาด มีก ารปกป ด มีก อกหรื อ
ทางเทรินน้ํา
(๕) เครื่องดื่มตองใสภาชนะที่สะอาด มีการปกปด และมีที่ตักที่มีดามยาวหรือมีกอก
หรือทางเทรินน้ํา
(๖) น้ําแข็งที่ใชบริโภค
(๖.๑) ตองสะอาด
(๖.๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปด อยูสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
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(๖.๓) ที่ตักน้ําแข็งมีดามยาว
(๖.๔) ตองไมนําอาหารหรือสิ่งของอยางอื่นไปแชไวในน้ําแข็ง
(๗) ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะ ลางดวยน้ําสะอาด ๒ ครั้ง หรือลางดวยน้ําไหล
และอุปกรณการลางตองวางสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๘) ช อ น ส อ ม ตะเกี ย บ วางตั้ ง เอาด า มขึ้ น ในภาชนะโปร ง สะอาดหรื อ วาง
เปนระเบียบในภาชนะโปรงสะอาด และมีการปกปด เก็บสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๙) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อนําไปกําจัด
(๑๐) ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูปรุงตองผูกผากัน เปอนและ
สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม
(๑๑) ใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสําเร็จแลว
(๑๒) ผูสัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือตองปกปดแผลใหมิดชิด
ขอ ๘ ในการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย ผูจําหนายและ
ผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย
(๒) ไมทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ
(๓) หามมิใหกระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น เชน การใชเครือ่ งขยายเสียง
เปนตน
(๔) หยุดการจําหนายสินคาเพื่อสาธารณประโยชนห รือประโยชนของทางราชการ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนนทรีประกาศกําหนด
(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 ๙ ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย
ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๘
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(๒) สวมเสื้อที่มีแขน ใชผากันเปอนที่สะอาด สวมรองเทาหุมสน มีสิ่งปกปดปองกัน
เสนผมมิใหตกลงในอาหาร
(๓) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถามีบาดแผลบริเวณมือตองทําแผลใหเรียบรอย
(๔) ไมสูบบุหรี่ในขณะเตรียม ทํา ประกอบ ปรุงหรือจําหนายอาหาร
(๕) ไมไอหรือจามรดบนอาหาร
(๖) ที่เตรียม ทํา ประกอบ ปรุง และแผงวางจําหนายอาหาร ตองสูงจากพื้น
ไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร
(๗) ไมเททิ้งเศษอาหาร หรือน้ําที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้ํา
สาธารณะ
(๘) ใชภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหาร
ที่สะอาด
(๙) ปกปดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใชและ
อุปกรณในการจําหนายอาหาร เพื่อปองกันฝุนละออง แมลงวันและสัตวพาหะนําโรคอื่น ๆ
(๑๐) ใชน้ําที่สะอาดในการทํา ประกอบ ปรุง แชหรือลางอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร
เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหาร
(๑๑) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอ และไมเททิ้งมูลฝอยลงในทอ
หรือทางระบายน้ําสาธารณะ ฯลฯ
ขอ ๑๐ หามมิใหผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวา
เปนโรคติดตอหรือเปนพาหะของโรคติดตอดังตอไปนี้
(๑) วัณโรค
(๒) อหิวาตกโรค
(๓) ไขรากสาดนอย (ไทฟอยด)
(๔) โรคบิด
(๕) ไขสุกใส
(๖) โรคคางทูม
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(๗) โรคเรื้อน
(๘) โรคผิวหนังที่นารังเกียจ
(๙) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส
(๑๐) โรคติดตออื่น ๆ ที่ทางราชการกําหนด
ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนนทรีประกาศกําหนด
ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) จําหนายสินคาในบริเวณที่อนุญาตใหจําหนายได
(๒) ตองแตงกายสะอาด สุภาพ เรียบรอย
(๓) ไมทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ
(๔) ในขณะที่ขายหรือเรขายสินคาหามใชเครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทป หรือ
สงเสียงดัง จนเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น
(๕) หามนํารถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อนไปจอดบนทางเทาเพื่อขายสินคา
หรือกระทําการอันเปนการกีดขวางการจราจร
(๖) ยิน ดีที่จ ะหยุด ประกอบการคาในบางโอกาสเพื่อประโยชนของทางราชการ
ตามที่เจาหนาที่ทองถิ่นกําหนดและแจงใหทราบ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
หรือเจาพนักงานทองถิ่นโดยการแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๑๓ ผูไ ดรับ การอนุญาตตองมารับ ใบอนุญ าตภายในสิบ หาวัน นับ แตวัน ที่ไ ดรับ หนัง สื อ
แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์
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ขอ ๑๔ เมื่อไดรับ คําขอรับ ใบอนุญ าตหรือคําขอตออายุใบอนุญ าตให เจาพนักงานทองถิ่ น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณข องคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูร ณ
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
ความไมถูกตองหรือความไม สมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูข ออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูร ณ
ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปน ที่จะตองสงคืน คําขอแกผูข ออนุญ าต ก็ใหสงคืน คําขอพรอมทั้ง
แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่น ตองออกใบอนุญ าตหรือมีห นังสือแจงคําสั่งไมอนุญ าตพรอมดว ยเหตุผล
ใหผูข ออนุญ าตทราบภายในสามสิบวัน นับ แตวัน ที่ไ ดรับ คําขอ ซึ่งมีร ายละเอียดถูกตองหรือครบถว น
ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบ หาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตใหจําหนายสินคาและผูชวยจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
จะตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลนนทรีประกาศกําหนด และจะตองติดบัตร
ประจําตัวไวที่อกเสื้อดานซายตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๑๖ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลนนทรีเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญ าตจะตองยื่น คําขอกอนใบอนุญ าตสิ้น อายุ เมื่อไดยื่น คําขอพร อมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๑๑ และขอ ๑๒ ดวย
ขอ ๑๗ ผูไ ดรับ ใบอนุญ าตต องเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัต ราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
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ภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแต
ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๑๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลนนทรี
ขอ ๑๙ ผูไดรับ ใบอนุญ าตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการ ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๐ 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
การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ได รั บ ใบอนุ ญ าตตามข อ บั ญ ญั ติ นี้ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น มี อํ า นาจสั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตได ภ ายในเวลา
ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
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(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม ป ฏิ บัติ ห รื อปฏิบั ติไ มถู กต องตามบทแหง พระราชบัญ ญัติ การสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไข ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๒๓ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือ
วันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ ๒๔ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนนทรีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพี่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ธรรมรัตน เอนกรัตนมนตรี
นายกองคการบริหารสวนตําบลนนทรี

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี
เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๕

ลําดับที่

ประเภท

๑.
๒.
๓.
๔.

คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ ฉบับละ
จําหนายโดยลักษณะการเรขาย ฉบับละ
จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ (รายวัน) ฉบับละ
จําหนายโดยลักษณะการเรขาย (รายวัน) ฉบับละ

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)
๕๐๐
๕๐
๕๐
๕

บาท/ป
บาท/ป
บาท/วัน
บาท/วัน

แบบคําขอรับใบอนุญาต
เขียนที่ …………………………………………..
วันที่ ……..…เดือน…………….………..พ.ศ…….…..…
ขาพเจา ……………………………….………………..…..….อายุ…………..……….ป สัญชาติ ……………..…………….
อยูบานเลขที่ …………..หมูที่……..…..ตรอก/ซอย…………….…………………. ถนน ……………………………..……………..
แขวง/ตําบล ………………..…………. เขต/อําเภอ ………….……………………..………...…………… เทศบาล/สุขาภิบาล /
อบต …………………..…….………………จังหวัด ……………….…….…หมายเลขโทรศัพท ………………….………………...
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท ………………………………………………….
โดยมีพื้นที่ประกอบการ ………………………………… ตารางเมตร
( ) กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท ……………………..……………………….…………….
มีคนงาน ……………..……คน ใชเครื่องจักรขนาด………….………………. แรงมา
( ) กิจการตลาด ที่มีการจําหนาย…………………..……..(เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด)
( ) กิจการจําหนายสินคาในที่/ทางสาธารณสุข จําหนายสินคาประเภท ………………………….
ณ บริเวณ……………………….……..……..………………. โดยวิธีการ …………………………….……
( ) กิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ ประเภท
เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดที่ ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………..
เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูที่ ..……………………………………..
………………………………………………………………………..………………………………………………..
เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดที่ ...….…………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………………………….………
เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดที่ ……………………..………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………..
ตอ ( เจาพนักงานทองถิ่น )………………………………………พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย
ดังนี้คือ
๑) สําเนาบัตรประจําตัว …………………………….(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒) สําเนาทะเบียนบาน
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ
๓.๑ .………………………………………………….…………………………………
๓.๒ ………………………………………………………….………………………….
๓.๓ ………………………………………………………….………………………….
๔) ..………………………………………………………….………………..……………………..
๕) …..………………………………..………………….…………………………………………..
๖) …..………………………………..………………….…………………………………………..
๗) …..………………………………..………………….…………………………………………..
( มีตอดานหลัง )

( ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต )
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ……………………………………..………………. ผูขอรับใบอนุญาต
( ……………………………….…………………….)
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้ …………….…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ ……………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………..…………………………………………….………………………………
( ลงชื่อ ) ………………………………..…………………. เจาพนักงานสาธารณสุข
( ……………………………………………….. )
ตําแหนง …………………………..………………………..
วันที…่ ……../……………………….……/…………...
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) ……..…………………..………………. เจาพนักงานทองถิ่น
( …………….………….…………………….. )
ตําแหนง ……….……………………………………….……..
วันที่……..../…………………………/…..……..

