เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๖ ง
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว ว่าด้วยการจาหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ง พระราชบั ญญัติ การสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลหลั กแก้ว โดยความเห็ นชอบของสภาองค์ก ารบริห ารส่ วนต าบลหลั กแก้ ว
และนายอาเภอวิเศษชัยชาญ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว เรื่อง การจาหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ ให้ ใช้บังคับ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้วตั้งแต่วันถัด จาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้ อ บั ญ ญั ติ ประกาศ ระเบี ย บ หรื อ ค าสั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ ไ ด้ ต ราไว้ แ ล้ ว
ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“การจาหน่ายสินค้า” หมายความว่า การจาหน่ายสิ่งของหรือวัสดุทุกชนิดที่สามารถ
นามาขาย หรือให้เช่า หรือแลกเปลี่ยนสินค้าโดยมีราคาหรือมูลค่าในการนั้น
“การจาหน่ ายโดยลักษณะวิธีการจัด วางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติในที่หรือทาง
สาธารณะ” หมายความว่ า การจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ในที่ ห รื อ ทางสาธารณะในลั ก ษณะของแผงลอย
หรือลักษณะอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๖ ง

หนา้ ๒๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
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“การจาหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า
การจาหน่ายสินค้าในลักษณะไม่ประจาที่ในแบบหาบเร่ รถเข็นเร่ขาย รถยนต์เร่ขาย หรือลักษณะอื่น ๆ
ในทานองเดียวกัน
“เร่ขาย” หมายความว่า การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยมิได้จัดวางอยู่
ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้า
“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้าจุนชีวิต ได้แก่
(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนาเข้าสู่ร่า งกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือใน
รูปลักษณะใด ๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี
(๒) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต อาหาร รวมถึงวัต ถุ
เจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส
“ที่ห รื อ ทางสาธารณะ” หมายความว่ า สถานที่ หรื อ ทางซึ่ งมิ ใ ช่ เ ป็ น ของเอกชน
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษวัตถุ เศษสินค้า
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น และรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้ รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง โดยอาศั ย อ านาจตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง
ในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ ๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอย
ของประชาชนทั่วไป
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ห้ามผู้ใดจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยลักษณะวิธีการ
จัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้ า
ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพื่อจาหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้า
ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ รวมทั้งจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้าหรื อสถานที่จัดวาง
สินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตจะกระทาได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว
ข้อ ๖ ในการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสิ นค้าในที่หนึ่ง
ที่ใดเป็นปกติ ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย
(๒) ให้ จัด วางสิ น ค้ าที่ จ าหน่ า ยบนแผงวางสิน ค้ า หรื อ จั ด วางในลั ก ษณะอื่ นตามที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(๓) แผงวางสินค้าทาด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(๔) จัดวางสินค้าและสิ่งของใด ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่นล้าออกนอกบริเวณ
ที่กาหนด ทั้งนี้ รวมทั้งตัวของผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าด้วย
(๕) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จาหน่ายสินค้าในระหว่างการจาหน่ายอยู่เสมอ
(๖) ห้ามกระทาการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุราคาญแก่ผู้อื่น เช่น การใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป เป็นต้น
(๗) เมื่อเสร็จสิ้นการจาหน่ายทุกครั้งต้องเก็บสินค้าและสิ่งของใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
บริเวณที่จาหน่ายให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า
(๘) หยุดการจาหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้วประกาศกาหนด

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๖ ง
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(๙) การอื่ น ที่ จ าเป็ น เพื่ อ การรั ก ษาความสะอาดและป้ อ งกั น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ
รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดเหตุราคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
ข้อ ๗ ในการจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจั ดวาง
สินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) แผงจาหน่ายอาหารทาจากวัสดุที่ทาความสะอาดง่าย มีสภาพดี เป็นระเบียบ
อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
(๒) อาหารปรุงสุกมีการปกปิด หรือมีการป้องกันสัตว์แมลงนาโรค
(๓) สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสาระบบอาหาร (อย.)
(๔) น้าดื่มต้องเป็นน้าที่สะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด มีก๊อกหรือทาง
เทรินน้า
(๕) เครื่องดื่มต้องใส่ภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และมีที่ตักที่มีด้ามยาวหรือมีก๊อก
หรือทางเทรินน้า
(๖) น้าแข็งที่ใช้บริโภค
(๖.๑) ต้องสะอาด
(๖.๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
(๖.๓) ที่ตักน้าแข็งมีด้ามยาว
(๖.๔) ต้องไม่นาอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่ไว้ในน้าแข็ง
(๗) ล้างภาชนะด้วยน้ายาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน้าสะอาด ๒ ครั้ง หรือล้างด้วย
น้าไหลและอุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
(๘) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาดหรือวางเป็น
ระเบียบในภาชนะโปร่งสะอาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
(๙) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อนาไปกาจัด
(๑๐) ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนและสวมหมวก
หรือเน็ทคลุมผม
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(๑๑) ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสาเร็จแล้ว
(๑๒) ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด
ข้อ ๘ ในการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จาหน่าย
และผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย
(๒) ไม่ทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ
(๓) ห้ามกระทาการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุราคาญแก่ผู้อื่น เช่น การใช้เครื่องขยายเสียง
เป็นต้น
(๔) หยุดการจาหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือประโยชน์ของทางราชการ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้วพรประกาศกาหนด
(๕) การอื่ น ที่ จ าเป็ น เพื่ อ การรั ก ษาความสะอาดและป้ อ งกั น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ
รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดเหตุราคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
ข้อ ๙ ในการจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย
ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๘
(๒) สวมเสื้อที่มีแขน ใช้ผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดป้องกัน
เส้นผมมิให้ตกลงในอาหาร
(๓) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องทาแผลให้เรียบร้อย
(๔) ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียม ทา ประกอบ ปรุงหรือจาหน่ายอาหาร
(๕) ไม่ไอ หรือจามรดบนอาหาร
(๖) ที่เ ตรีย ม ท า ประกอบ ปรุ ง และแผงวางจาหน่า ยอาหารต้อ งสูง จากพื้ น
ไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
(๗) ไม่เททิ้งเศษอาหาร หรือน้าที่มีเศษอาหาร หรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้า
สาธารณะ

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๖ ง

หนา้ ๒๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

(๘) ใช้ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจาหน่ายอาหาร
ที่สะอาด
(๙) ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้
และอุปกรณ์ในการจาหน่ายอาหาร เพื่อป้องกันฝุ่นละออง แมลงวันและสัตว์พาหะนาโรคอื่น ๆ
(๑๐) ใช้น้าที่สะอาดในการทา ประกอบ ปรุง แช่หรือล้างอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจาหน่ายอาหาร
(๑๑) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถู กสุขลักษณะอย่างเพียงพอ และไม่เททิ้งมูลฝอยลงใน
ท่อหรือทางระบายน้าสาธารณะ
ข้อ ๑๐ ห้ามผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็น
โรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคติดต่อ ดังต่อไปนี้
(๑) วัณโรค
(๒) อหิวาตกโรค
(๓) ไข้รากสาดน้อย (ไทฟอยด์)
(๔) โรคบิด
(๕) ไข้สุกใส
(๖) โรคคางทูม
(๗) โรคเรื้อน
(๘) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
(๙) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส
(๑๐) โรคติดต่ออื่น ๆ ที่ทางราชการกาหนด
ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นคาขอรับ ใบอนุญาต
ตามแบบที่กาหนดไว้พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้วประกาศกาหนด

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๖ ง
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๕ เมษายน ๒๕๖๒

ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อ ดังต่อไปนี้
(๑) วัณโรค
(๒) ไข้หวัดใหญ่
(๓) ไข้ทรพิษ
(๔) กามโรคชนิดต่าง ๆ
(๕) โรคแอนแทรกซ์
(๖) กาฬโรค
(๗) ไข้สุกใส
(๘) โรคเรื้อน
(๙) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
(๑๐) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส
ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๑๔ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้ าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความ
ไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน
และในกรณีจาเป็นที่จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่ อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กาหนดในข้อบัญญัตินี้
ในกรณี ที่ มี เ หตุ จ าเป็ น ที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ไม่ อ าจออกใบอนุ ญ าตหรื อ ยั ง ไม่ อ าจมี ค าสั่ ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสองให้ ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๖ ง

หนา้ ๒๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

สิบห้ าวัน แต่ต้องมีหนั งสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น
กาหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จาหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
จะต้ อ งมี บั ต รประจ าตั ว ตามแบบที่ อ งค์ การบริห ารส่ว นต าบลหลั กแก้ ว ประกาศก าหนดและจะต้ อ ง
ติดบัตรประจาตัวไว้ที่อกเสื้อด้านซ้ายตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๑๖ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้วเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้ องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ ด้วย
ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญ าต
สิ้น อายุส าหรับกรณี ที่เป็ น การขอต่ ออายุใ บอนุ ญาต ตลอดเวลาที่ยั งด าเนิ นกิ จการนั้ น ถ้า มิได้ เสี ย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ
เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๑๘ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหลักแก้ว
ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๖ ง
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ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุ ญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย
หรือชารุดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้วกาหนดไว้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนั กงานเจ้าหน้ าที่แ ห่ งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่ น
ประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อ ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ เงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นใบอนุ ญ าตในเรื่ อ งที่ ก าหนดไว้ เ กี่ ย วกั บ
การประกอบกิ จ การตามที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจสั่ ง พั ก ใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๒๒ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจออกค าสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเมื่ อ ปรากฏว่ า ผู้ รั บ
ใบอนุญาต
(๑) ถู ก สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตตั้ ง แต่ ส องครั้ ง ขึ้ น ไปและมี เ หตุ ที่ จ ะต้ อ งถู ก สั่ ง พั ก ใช้
ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้ อ งค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ า ได้ ก ระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญั ตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๖ ง

หนา้ ๒๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๖๒

อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพ
ของประชาชน
ข้อ ๒๓ คาสั่งพักใช้ใบอนุ ญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุ ญ าตทราบ ในกรณี ที่ ไ ม่ พ บผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ย อมรั บ ค าสั่ ง ดั ง กล่ า ว
ให้ ส่ งค าสั่ งโดยทางไปรษณีย์ ต อบรับ หรื อให้ปิ ด ค าสั่ง นั้น ไว้ ในที่เ ปิด เผยเห็ นได้ง่ าย ณ ภูมิ ลาเนา
หรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้ วตั้งแต่เวลา
ที่คาสั่งไปถึงหรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๔ ผู้ถูกสั่ งเพิ กถอนใบอนุญาตจะขอรั บใบอนุญาตสาหรับ การประกอบกิ จการที่ถู ก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ ๒๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้วเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอานาจออกประกาศ คาสั่ง ระเบียบ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งอื่นใด เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สาทิตย์ แจ่มฟ้า
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหลักแก้ว
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่

รายการ

ค่าธรรมเนียม
(บาท/ฉบับ)

๑

ใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัด
วางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง
- พื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร
- พื้นที่ประกอบการเกิน ๒๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
- พื้นที่ประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๓๐
๑๐๐
๓๐๐

๒

ใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะการเร่ขาย

๓๐

๓

ใบแทนใบอนุญาต

๒๐

