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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตูล
เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตูล วาดวยการจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลบานตูลโดยความเห็นชอบ
ของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานตูลและนายอําเภอชะอวด จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินเี้ รียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตูล เรื่อง การจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานตูลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“สินคา” หมายความวา สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความวา อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตูล
“เจาพนักงานสาธารณสุข ” หมายความวา เจาพนักงานซึ่ง ไดรับ การแตงตั้ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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ขอ ๕ เจาพนักงานทองถิ่นมีหน าที่ควบคุมดูแ ลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชนใชสอย
ของประชาชนทั่วไป
หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการ
จัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสองใหเจาพนักงานทองถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินคา
ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา และสถานที่ที่จะจัดวางสินคาเพื่อจําหนายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินคา
ในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติรวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธีการจําหนายสินคาหรือสถานที่จัดวางสินคา
ใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาตจะกระทําไดตอเมื่อผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
และเจาพนักงานทองถิ่นไดจดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว
ขอ ๖ 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) แผงวางสินคาทําดวยวัสดุที่มคี วามแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจาพนักงานทองถิน่
โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
(๔) จัดวางสินคาและสิ่งของใด ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอย ไมยื่นล้ําออกนอกบริเวณ
ที่กําหนด ทั้งนี้ รวมทั้งตัวของผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาดวย
(๕) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จําหนายสินคาในระหวางการจําหนายอยูเสมอ
(๖) หามมิใหกระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น เชน การใชเครื่องกําเนิดไฟฟา
เครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทป เปนตน
(๗) เมื่อเสร็จสิ้นการจําหนายทุกครั้งตองเก็บสินคาและสิ่งของใด ๆ ที่เกี่ยวของจาก
บริเวณที่จําหนายใหเรียบรอยโดยไมชักชา
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หยุดการจําหนายสินคาเพื่อสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการ

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานตูลประกาศกําหนด
(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 ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) แผงจําหนายอาหารทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดงาย มีสภาพดี เปนระเบียบ
อยูสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๒) อาหารปรุงสุกมีการปกปดหรือมีการปองกันสัตวแมลงนําโรค
(๓) สารปรุงแตงอาหารตองมีเลขสารบบอาหาร (อย.)
(๔) น้ําดื่มตองเปนน้ําที่สะอาด ใสในภาชนะที่สะอาด มีการปกปด มีกอกหรือทางเทรินน้ํา
(๕) เครื่องดื่มตองใสภาชนะที่สะอาด มีการปกปดและมีที่ตักที่มีดามยาวหรือมีกอก
หรือทางเทรินน้ํา
(๖) น้ําแข็งที่ใชบริโภค
(๖.๑) ตองสะอาด
(๖.๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปด อยูสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๖.๓) ที่ตักน้ําแข็งมีดามยาว
(๖.๔) ตองไมนําอาหารหรือสิ่งของอยางอื่นไปแชไวในน้ําแข็ง
(๗) ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะ แลวลางดวยน้ําสะอาด ๒ ครั้ง หรือลางดวยน้ําไหล
และอุปกรณการลางตองวางสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๘) ชอน สอม ตะเกียบ วางตั้งเอาดามขึ้นในภาชนะโปรงสะอาดหรือวางเปนระเบียบ
ในภาชนะโปรงสะอาด และมีการปกปด เก็บสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๙) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อนําไปกําจัด
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(๑๐) ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูปรุงตองผูกผากันเปอนและสวมหมวก
หรือเน็ทคลุมผม
(๑๑) ใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสําเร็จแลว
(๑๒) ผูสัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือตองปกปดแผลใหมิดชิด
ขอ ๘ ในการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย ผูจําหนาย
และผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย
(๒) ไมทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ
(๓) หามมิใหกระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิดเหตุราํ คาญแกผูอื่น เชน การใชเครื่องขยายเสียง
เปนตน
(๔) หยุดการจําหนายสินคาเพื่อสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานตูลประกาศกําหนด
(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
ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๗
(๒) สวมเสื้อที่มีแขน ใชผากันเปอนที่สะอาด สวมรองเทาหุมสน มีสิ่งปกปดปองกัน
เสนผมมิใหตกลงในอาหาร
(๓) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถามีบาดแผลบริเวณมือตองทําแผลใหเรียบรอย
(๔) ไมสูบบุหรี่ในขณะเตรียม ทํา ประกอบ ปรุงหรือจําหนายอาหาร
(๕) ไมไอหรือจามรดบนอาหาร
(๖) ที่เตรียม ทํา ประกอบ ปรุง และแผงวางจําหนายอาหาร ตองสูงจากพื้นไมนอยกวา
๖๐ เซนติเมตร
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(๗) ไมเททิ้งเศษอาหาร หรือน้ําที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้ําสาธารณะ
(๘) ใชภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหารที่สะอาด
(๙) ปกปดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณ
ในการจําหนายอาหาร เพื่อปองกันฝุนละออง แมลงวันและสัตวพาหะนําโรคอื่น ๆ
(๑๐) ใชน้ําที่สะอาดในการทํา ประกอบ ปรุง แชหรือลางอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร
เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหาร
(๑๑) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและไมเททิ้งมูลฝอยลงในทอ
หรือทางระบายน้ําสาธารณะ
ขอ ๑๐ หามมิใหผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวา
เปนโรคติดตอหรือเปนพาหะของโรคติดตอ 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 ๑๑ ผูใดประสงคจะจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานตูลประกาศกําหนด

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๓ ง

หนา้ ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชไดเฉพาะผูรับใบอนุญาตจําหนวยสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
ซึ่งระบุไวในใบอนุญาตไมเกินหนึ่งคน
(๒) ปฏิบั ติต ามคํา แนะนํา ในข อ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ และข อ ๙ ทุก ประการ
ตามลักษณะที่ไดรับใบอนุญาตจําหนวยสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
(๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานตูลประกาศกําหนด
ขอ ๑๓ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๑๔ เมื่อไดรับคําขอรับ ใบอนุญ าตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญ าตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง แจง ความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่
กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้ง ละไมเกิน สิบ หาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตใหจําหนายสินคาและผูชวยจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
จะตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบานตูลประกาศกําหนด และจะตองติดบัตรประจําตัว
ไวที่อกเสื้อดานซายตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๓ ง

หนา้ ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

ขอ ๑๖ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลบานตูลเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญ าตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๑๑ และขอ ๑๒ ดวย
ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแต
ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๑๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลบานตูล
ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๓ ง

หนา้ ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือขอบัญญัตนิ ี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร
แตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมป ฏิบัติ ห รื อปฏิ บัติไ มถู กตอ งตามบทแห ง พระราชบั ญ ญัติ การสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๒๓ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญ าตใหทําเปน หนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๒๔ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๓ ง

หนา้ ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

ขอ ๒๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัตติ ามขอบัญญัตินตี้ องระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานตูลเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พันตํารวจเอก พิทักษ คลังจันทร
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตูล

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตูล
เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562
ลําดับที่
1

รายการ
อัตราคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
(ก) จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดการ
ฉบับละ 100 บาท
วางสินคาในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ
(ข) จําหนายโดยลักษณะการเรขาย
ฉบับละ 20 บาท

หมายเหตุ

แบบคําขอใบอนุญาตทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตูล
เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ....
เขียนที่.................................................
วันที่ ...........เดือน................................พ.ศ..............
ขาพเจา............................................................อายุ...................ป สัญชาติ......................อยูบานเลขที่.......
หมูที่.............ตรอก/ซอย..............................................ถนน.........................................ตําบล/แขวง..........................
อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด.........................................โทรศัพท.............................................
ขอยื่นคํารับใบอนุญาตประกอบกิจการจําหนายสินคาในที่/ทางสาธารณะ จําหนายสินคาประเภท.............
..................................................................................................................................................................................
ณ บริเวณ ................................................................................................................................................................
โดยวิธีการ.................................................................................................................................................................
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้
1) สําเนาบัตรประจําตัว....................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
2) รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑/๒ นิ้ว ของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวย
จําหนาย จํานวนคนละ 3 รูป
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ
๓.1)..........................................................................................................................................
๓.2)...........................................................................................................................................
๔) ....................................................................................................................................................
๕) ....................................................................................................................................................

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)...............................................ผูขอรับในอนุญาต
(.............................................)

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
(ลงชื่อ).....................................................เจาพนักงานทองถิ่น
(..................................................)
ตําแหนง.........................................................
วันที่................/....................................../...............

แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตูล
เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณประโยชน พ.ศ. ....
เขียนที่...................................................
วันที่.........เดือน..........................พ.ศ...............
ขาพเจา.........................................................อายุ.................ป สัญชาติ.......................................................
อยูบานเลขที่...................หมูท.ี่ ................ตรอก/ซอย.............................................ถนน............................................
แขวง/ตําบล................................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด......................................
โทรศัพท.........................................................โทรสาร...........................................................
ไดขอรับอนุญาตประกอบกิจการจําหนายสินคาในที่/ทางสาธารณะ ( ) ตั้งอยูกับที่
( ) เรขาย
ใบอนุญาตเลมที่............เลขที่...........ป...........โดยใชชื่อสถานประกอบการวา...........................................................
สถานที่ตั้งเลขที่........................................................หมูที่...........................ตรอก/ซอย.............................................
ถนน............................................ตําบล..........................................อําเภอ................................................................
จังหวัด............................................................................................ โทรศัพท............................................................
โทรสาร ............................................................................
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะตอเจาพนักงานทองถิ่น
เนื่องจาก ( ) สูญหาย ( ) ถูกทําลาย ( ) ชํารุดในสาระสําคัญ
พรอมทั้งไดแนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้
( ) 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต
( ) 2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน
นิติบุคคล (กรณีผูขอใบอนุญาตการแจงเปนนิติบุคคล)
( ) 3. สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย กรณีใบอนุญาตเดิม
สูญหาย
( ) 4. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)
( ) 5. ใบอนุญาตเดิม กรณีที่ชํารุดในสาระสําคัญ
( ) 6. อื่น ๆ ....................................................................................................................................
ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..............................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต
(..........................................)

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต
( ) ไมอนุมัติออกใบอนุญาต

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

