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หลกัการ 

 

  เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามความในมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 58  และมาตรา 63  แห่ง
พระราชบญัญติัสาธารณสุข  พ.ศ.2535  ประกอบกบักฎ กระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2536)  ออกตามความใน
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535  เทศบาลต าบลนาใน  โดยนายกเทศมนตรีขอเสนอร่างเทศบญัญติั 
เร่ือง การจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.2553  ต่อสภาเทศบาลต าบลนาในเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
และน าเสนอผูว้า่ราชการจงัหวดั  เพื่ออนุมติัใชเ้ป็นเทศบญัญติัของเทศบาลต าบลนาใน 
 

เหตุผล 
 
   เพื่อใชเ้ป็นหลกัเกณฑ์ในการด าเนินการควบคุมการจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ 
โดยก าหนดหลกัเกณฑ ์สุขลกัษณะส่วนบุคคลของผูจ้  าหน่ายหรือผูช่้วยจ าหน่ายสินคา้  สุขลกัษณะในการใช้
กรรมวิธีการจ าหน่าย  ท า ประกอบ  ปรุง เก็บ  หรือสะสมอาหารหรือสินคา้อ่ืน  รวมทั้งการรักษาความ
สะอาดของภาชนะ  น ้ าใช้  และของใช้ต่างๆ  การจดัวางสินคา้  และการเร่ขาย  ก าหนดเวลาส าหรับการ
จ าหน่ายสินค้า  และการอ่ืน ๆ  ท่ีจ  าเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้ง
การปัองกันมิให้เกิดเหตุความร าคาญ  และป้องกันโรคติดต่อ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวม  
เทศบาลต าบลนาในจ าเป็นตอ้งตราเทศบญัญติัน้ีข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เทศบัญญตัเิทศบาลต าบลนาใน 
เร่ือง  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

พ.ศ.  2553 
****************** 

   โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบญัญติัเทศบาลต าบลนาใน  ว่าดว้ยการจ าหน่ายสินคา้ในท่ี
หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลนาใน 
   อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  60  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496  แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2510  ประกอบกับมาตรา 43  มาตรา 54  มาตรา 55  มาตรา 56   และมาตรา 63  แห่ง
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535  เทศบาลต าบลนาใน  โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ต าบลนาใน  และโดยอนุมติัของผูว้า่ราชการจงัหวดัสกลนคร   จึงตราเทศบญัญติัไวด้งัต่อไปน้ี 
   ขอ้  1  เทศบญัญติัน้ีเรียกวา่   “เทศบญัญติัเทศบาลต าบลนาใน   เร่ือง การจ าหน่ายสินคา้ใน
ท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.2553” 
   ขอ้ 2 เทศบญัญติัน้ี ใหใ้ชบ้งัคบัในเขตเทศบาลต าบลนาในนบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดป้ระกาศ
ไวโ้ดยเปิดเผย  ณ  ส านกังานเทศบาลต าบลนาในแลว้เจด็วนั 
   ขอ้  3  ในเทศบญัญติัน้ี 
  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์หรือใชส้ัญจรได ้
  “เร่ขาย”   หมายความวา่   การจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  โดยมิไดจ้ดัวางอยูใ่น
ท่ีหน่ึงท่ีใดเป็นปกติ  ไม่วา่จะเป็นทางบกหรือทางน ้า 
  “สินค้า”  หมายความวา่   ส่ิงของท่ีซ้ือขายกนั 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”   หมายความวา่   นายกเทศมนตรีต าบลนาใน 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”   หมายความวา่  เจา้พนกังานซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งตามมาตรา 5  
แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่”   หมายความว่า  พนักงานเทศบาลหรือลูกจา้งของเทศบาลซ่ึงเจ้า
พนกังานทอ้งถ่ินแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามความในมาตรา 44 วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 
   ขอ้  4  ห้ามมิให้ผูใ้ดจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดย
ลกัษณะ  วิธีการจดัวางสินคา้  ในท่ีหน่ึงท่ีใดเป็นปกติหรือเร่ขาย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ิน 
   ขอ้  5  การจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ ผูข้อรับใบอนุญาตและผูช่้วยจ าหน่าย
จะตอ้งปฏิบติัภายใตเ้ง่ือนไข  ต่อไปน้ี 
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    (1) แต่งกายสะอาด  สุภาพเรียบร้อย   

   (2)จดัวางส่ิงของใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย  ไม่ยืน่ล ้าบริเวณท่ีก าหนด  ร่มหรือผา้บงั 
แดด  รวมทั้งตวัผูค้า้ตอ้งไม่ล ้าลงมาในผวิจราจร 
     (3) แผงส าหรับวางขาย  เช่น  แคร่  แท่น  โต๊ะ  ตอ้งท าดว้ยวตัถุท่ีแข็งแรง  มีขนาด
และความสูงจากพื้นตามท่ีเทศบาลต าบลนาในก าหนด 
     (4) รักษาความสะอาดบริเวณท่ีจ าหน่ายสินคา้อยู่เสมอ  ทั้งในระหว่างท าการคา้
และหลงัจากเลิกท าการคา้แลว้ 

   (5) จดัใหมี้ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะไวใ้หเ้พียงพอ 
     (6) ให้จดัวางสินคา้ท่ีจ  าหน่ายบนแผง หรือจดัวางในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีเทศบาล
ต าบลนาในก าหนด 
     (7) ห้ามพาด  ติดตั้ง วางแผงคา้ หรืออุปกรณ์เก่ียวกบัการคา้ เกาะเก่ียวสายไฟฟ้า  
หลอดไฟฟ้า  รวมตลอดถึงการตอกตะปู  ผกูเชือกหรือยดึส่ิงหน่ึงส่ิงใดกบัคอกตน้ไมโ้ดยเด็ดขาด 

   (8) หา้มใชเ้คร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ีใชเ้คร่ืองยนตเ์สียงดงั 
     (9) ห้ามใช้เคร่ืองขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป เคร่ืองบนัทึกเสียง หรือกระท าการ
โดยวธีิอ่ืนใดท่ีก่อใหเ้กิดเสียงดงั จนเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผูอ่ื้น 
   (10) หา้มน ารถยนต ์ และรถจกัรยานยนตไ์ปจอดบนทางเทา้เพื่อจ าหน่ายสินคา้ 
    (11) ให้หยุดประกอบการคา้ในกรณีมีเหตุพิเศษ  เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ตามท่ีเทศบาลต าบลนาในก าหนด 
    (12) หลงัจากเลิกท าการคา้ตอ้งเก็บวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบการคา้ออก
จากบริเวณท่ีอนุญาตใหเ้สร็จโดยไม่ชกัชา้  และใหเ้ป็นไปตามเวลาท่ีเทศบาลต าบลนาในก าหนด 
    (13) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณะสุข  พนกังานเจา้หนา้ท่ี  และค าสั่งของเทศบาลต าบลนาใน 
  การปฏิบติัตามความในวรรคก่อน  อาจได้รับการยกเวน้จากเจา้พนักงานทอ้งถ่ินตามท่ี
เห็นสมควร  ทั้งน้ีเป็นราย ๆ  ไป 
  ขอ้ 6  การจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะ  ผูจ้  าหน่ายและผูช่้วย
จ าหน่ายจะตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
   (1)  ปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้  5(1)-(2) 

(2)  แต่งกายดว้ยเส้ือผา้ท่ีมีแขน  และสวมเส้ือผา้ท่ีสะอาดเรียบร้อย  รวมทั้งสวม 
รองเทา้  ขณะเตรียมท าประกอบ   ปรุง   หรือจ าหน่ายอาหาร 

(3)  ตอ้งตดัเล็บมือใหส้ั้น  ถา้มีบาดแผล  มีการเจบ็  การถูกลวก  หรือระคายเคือง 
 



-3- 
 
ผวิหนงับริเวณมือ  หรือน้ิวมือตอ้งปิดบาดแผลใหเ้รียบร้อย 

(4)  ไม่สูบบุหร่ี  ขบเค้ียว  รับประทานอาหาร  ในขณะเตรียม  ท า  ประกอบ  ปรุง   
หรือจ าหน่ายอาหาร  หรือไม่ไอ  จามรดบนอาหาร 

(5)  ท่ีเตรียม  ท า  ประกอบ  ปรุง  และวางแผงจ าหน่ายอาหาร  ตอ้งสูงอยา่งนอ้ย 
60  เซนติเมตร 

(6)  การจ าหน่ายอาหารท่ีตอ้งมีการลา้งภาชนะอุปกรณ์  จะตอ้งมีท่ีลา้งภาชนะ 
อุปกรณ์และวางสูงจากพื้นท่ีหรือลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

(7)  รักษาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการจ าหน่ายอาหารให ้
สะอาดและใชก้ารไดอ้ยูเ่สมอ 

(8)  ใหป้กปิดอาหาร  เคร่ืองปรุงอาหาร  ภาชนะใส่อาหาร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้
ส าหรับประกอบอาหาร  ดว้ยอุปกรณ์ท่ีสามารถป้องกนัฝุ่ นละออง  แมลงวนั และสัตว ์ ซ่ึงเป็นพาหะน าโรค
รวมทั้งดูแลรักษาใหส้ะอาดและใชก้ารไดดี้อยูเ่สมอ 

(9)  ใชน้ ้าสะอาดในการท า  ประกอบ  ปรุง  แช่  ลา้งอาหาร  ภาชนะ   เคร่ืองใช ้
และปฏิบติัใหถู้กสุขลกัษณะอยูเ่สมอ 

(10)  ใชว้สัดุ  ภาชนะอุปกรณ์ท่ีสะอาด  ปลอดภยั  ส าหรับใส่หรือเตรียมท า   
ประกอบ  ปรุงและจ าหน่ายอาหาร 

(11)  จดัใหมี้ท่ีรองรับมูลฝอย  โดยแยกประเภทเป็นแบบแหง้และเปียกท่ีถูก 
สุขลกัษณะไวใ้หเ้พียงพอและไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน ้าหรือทางสาธารณะ 

(12)  จดัใหมี้การป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตุร าคาญ   
เน่ืองจากการจ าหน่าย  เตรียม  ท า  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

(13) ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะ  ตามค าแนะน าของเจา้พนกังาน 
สาธารณสุขและค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  รวมทั้งระเบียบ  ขอ้บงัคบัและค าสั่งของเทศบาลต าบลนาใน 
    ขอ้  7  การเร่ขายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  ผูจ้  าหน่ายหรือผูช่้วยจ าหน่ายจะตอ้งปฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี 

   (1) จ  าหน่ายสินคา้ในบริเวณท่ีอนุญาตใหจ้ าหน่ายได ้
   (2) ตอ้งแต่งกายสะอาด  สุภาพ  เรียบร้อย 
   (3) มูลฝอยจากการเร่ขาย  หา้มทิ้งลงในท่ีหรือทางสาธารณะ 

     (4) ในขณะท่ีเร่ขายสินคา้  ห้ามใชเ้คร่ืองขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป  หรือส่งเสียง
ดงัจนเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผูอ่ื้น 

   (5) หา้มน ารถยนต ์ รถจกัรยนต ์ หรือล่อเล่ือนไปจอดบนทางเทา้เพื่อขายสินคา้ 
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     (6) หยุดประกอบการค้าประจ าสัปดาห์หน่ึงวนั  และให้หยุดกรณีพิเศษเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการตามท่ีเทศบาลต าบลนาในก าหนด  
    (7) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  รวมทั้งระเบียบ  ขอ้บงัคบัและค าสั่งของเทศบาลต าบลนาใน 
   ข้อ  8  การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะ  ผูจ้  าหน่ายและผูช่้วย
จ าหน่าย  จะตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

   (1) ปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้  7(1)-(6) 
   (2) อาหารท่ีเร่ขายตอ้งสะอาด  ปลอดภยั 
   (3) ใชว้สัดุ  ภาชนะหีบห่อท่ีสะอาด  ปลอดภยั  ส าหรับใส่อาหาร 

     (4) ดูแลรักษาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ต่างๆ  ท่ีใช้ในการเร่ขายอาหารให้
สะอาดและใชก้ารไดดี้อยูเ่สมอ 

   (5) จดัอาหารแยกตามประเภทของสินคา้ใหเ้ป็นระเบียบ 
     (6) แต่งกายดว้ยเส้ือผา้ท่ีมีแขน  สะอาดเรียบร้อย  และสวมรองเทา้ขณะท าการเร่
ขายอาหาร 

   (7) ตดัเล็บมือใหส้ั้น  ถา้มีบาดแผลบริเวณมือ  ตอ้งปิดบาดแผลใหเ้รียบร้อย 
   (8) ไม่สูบบุหร่ี  หรือไอ  จาม  รดบนอาหารในขณะขาย 

     (9) ปฏิบัติการอ่ืนใดเ ก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  รวมทั้งระเบียบ ขอ้บงัคบั  และค าสั่งของเทศบาลต าบลนาใน 
   ขอ้  9  การเร่ขายสินคา้ประเภทอาหารทางน ้ า ผูจ้  าหน่ายและผูช่้วยจ าหน่าย จะตอ้งปฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี 
     (1) ปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6(10) ขอ้ 7(1) (4) (6) และขอ้ 8(2) – (5) (7) (8) 

    (2) หา้มทิ้งส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยลงในแม่น ้าล าคลอง 
      (3) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  รวมทั้งระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และค าสั่งของเทศบาลต าบล     
นาใน 
   ข้อ  10  การเร่ขายสินค้าประเภท  สัตว์เล้ียงและสัตว์ป่าหรือสัตว์น ้ าในท่ี หรือ ทาง
สาธารณะ  ผูจ้  าหน่ายและผูช่้วยจ าหน่ายจะตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

   (1) ปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้  7(1)-(6) 
     (2) สัตวเ์ล้ียงและสัตวป่์าท่ีเร่ขายตอ้งฉีดวคัซีนป้องกนัโรคติดต่อ  เช่น  โรคพิษ
สุนัขบา้  โรคหัดสุนัข  โรคแอนแทรกซ์  เป็นตน้  แก่สัตวเ์ล้ียง  สัตวป่์าทุกตวัก่อนจ าหน่ายไม่น้อยกว่า      
สิบหา้วนั 
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   (3) หา้มจ าหน่ายสัตวท่ี์ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
   (4) ใชก้รงหรือภาชนะใชเ้ล้ียงสัตวท่ี์สะอาดปลอดภยั 

 
    (5)  รักษาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ท่ีใช้ในการเร่ขายให้สะอาด
และใชก้ารไดดี้อยูเ่สมอ 
    (6)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  รวมทั้งระเบียบ  ขอ้บงัคบัและค าสั่งของเทศบาลต าบลนาใน 
      (7) จดัให้มีท่ีรองรับมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยติดเช้ือ  โดยแยกประเภทท่ีถูก
สุขลกัษณะไวใ้หเ้พียงพอและไม่ถ่ายเททิ้งในท่อระบายน ้าหรือทางสาธารณะ 
     (8) จดัให้มีการป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งป้องกนัไม่ให้เกิดเหตุร าคาญ  
เน่ืองจากการจ าหน่ายการกกัขงัและการรักษาความสะอาด 
     (9) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  รวมทั้งระเบียบ  ขอ้บงัคบัและค าสั่งของเทศบาลต าบลนาใน 
   ขอ้  11   ห้ามผูจ้  าหน่ายและผูช่้วยจ าหน่าย  ประกอบกิจการเม่ือมีเหตุควรเช่ือว่าตนเป็น
โรคติดต่อท่ีระบุไว ้ หรือเม่ือเจา้พนกังานสาธารณสุขไดต้รวจปรากฏว่าตนเป็นพาหะของโรค  และไดรั้บ
แจง้ความเป็นหนงัสือแจง้วา่ตนเป็นพาหะของโรคติดต่อ  ซ่ึงระบุไวด้งัต่อไปน้ี  คือ 

(1) วณัโรค 
(2) อหิวาตกโรค 
(3) ไขไ้ทฟอยด ์
(4) โรคบิด 
(5) ไขสุ้กใส 
(6) โรคคางทูม 
(7) โรคเร้ือน 
(8) โรคผวิหนงัท่ีน่ารังเกียจ 
(9) โรคตบัอกัเสบท่ีเกิดจากไวรัส 
(10)  โรคอ่ืน ๆ ตามท่ีทางราชการก าหนด 

   ขอ้  12  ถา้ปรากฏว่าผูจ้  าหน่ายหรือผูช่้วยจ าหน่าย  ผูใ้ดเป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของ
โรคติดต่อท่ีระบุไวใ้นขอ้ 11  ซ่ึงเจา้พนกังานสาธารณสุขเห็นว่า  ถา้อนุญาตให้จ  าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทาง
สาธารณะต่อไป  จะเกิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงแก่สุขภาพของประชาชน  ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่ง
ใหเ้พิกถอนใบอนุญาตของผูน้ั้นเสีย 
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  ขอ้ 13   ผูใ้ดจะขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ โดยลกัษณะวิธีการ
จดัวางสินคา้ในท่ีหน่ึงท่ีใดเป็นปกติ  หรือลกัษณะวิธีการเร่ขายสินคา้  ให้ยื่นค าขอตามแบบ  สณ.1  ต่อเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน  พร้อมกบัหลกัฐานต่าง ๆ  ตามท่ีเทศบาลต าบลนาในก าหนด  และรูปถ่ายหนา้ตรงคร่ึงตวั  
ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแวน่ตาด า  ขนาด  1x 1 น้ิว  ของผูข้อรับใบอนุญาตและผูช่้วยจ าหน่ายคนละ  3  รูป  
เพื่อติดไวใ้นทะเบียน   1  รูป  ในใบอนุญาต   1   รูป  และบตัรสุขลกัษณะประจ าตวัอีก   1   รูป 

 ขอ้  14  เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง  และความสมบูรณ์ของค าขอ
อนุญาตแลว้  ปรากฏวา่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้ห้ออกใบอนุญาตตามแบบ 
สณ.2 หรือ สณ.3  แล้วแต่กรณี  พร้อมบตัรประจ าตวัผูรั้บใบอนุญาตและผูช่้วยจ าหน่ายตามแบบ  สณ.4  
หรือ สณ.5  แลว้แต่กรณี 

  ขอ้  15  ผูใ้ดรับอนุญาตตอ้งมารับใบอนุญาต  พร้อมกบัช าระค่าธรรมเนียมตามอตัราทา้ย
เทศบญัญติัต าบลนาในน้ี ภายในก าหนดสิบห้าวนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน  
หากมิไดม้ารับใบอนุญาต  และช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  จะตอ้งช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีก
ร้อยยีสิ่บของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีคา้งช าระ  เวน้แต่ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะไดบ้อกเลิกด าเนินกิจการนั้นก่อนถึง
ก าหนดท่ีจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมดงักล่าว 

 การแจง้ตามวรรคหน่ึงให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินท าเป็นหนงัสือแจง้ไปยงัผูไ้ดรั้บใบอนุญาต
ทราบ  ในกรณีไม่พบตวัหรือไม่ยอมรับหนงัสือให้ส่งหนงัสือโดยทางไปรษณียต์อบรับหรือปิดหนงัสือนั้น
ไวใ้นท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ  ภูมิล าเนาหรือส านกังานของผูรั้บหนังสือ  และให้ถือว่าผูน้ั้นทราบหนังสือ
ดงักล่าวแลว้ตั้งแต่เวลาท่ีหนงัสือไปถึงหรือวนัปิดหนงัสือแลว้แต่กรณี 
   ขอ้  16  ในขณะท าการจ าหน่ายสินคา้หรือเร่ขายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  ผูไ้ด้รับ
ใบอนุญาตตอ้งแสดงใบอนุญาตของตนได้เสมอ  และท าการจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะตาม
ประเภทสินคา้และลกัษณะการจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะท่ีไดก้ าหนดไวใ้นใบอนุญาต 
  ผูรั้บใบอนุญาตหรือผู ้ช่วยจ าหน่ายในท่ีหรือทางสาธารณะ  ต้องติดบัตรสุขลักษณะ
ประจ าตวัไวท่ี้หนา้อกเส้ือดา้นซา้ยตลอดเวลาท่ีจ าหน่ายสินคา้ 
   ขอ้  17  ใบอนุญาตฉบบัหน่ึงให้ใช้ไดเ้ฉพาะผูรั้บใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทาง
สาธารณะ  ซ่ึงระบุไวใ้นใบอนุญาตไม่เกินหน่ึงคน  และหา้มมิใหโ้อนใบอนุญาต 
   ขอ้  18  เม่ือผูรั้บใบอนุญาต  ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้จ  าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือ
ทางสาธารณะ  ใหย้ืน่ค  าขอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ  สณ.6  ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือไดย้ื่นค าขอ  
พร้อมกบัช าระค่าธรรมเนียมแลว้  ให้ประกอบกิจการต่อไปไดจ้นกวา่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต  หากมิไดช้ าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  จะตอ้งช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบ
ของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีคา้งช าระ 
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   ขอ้  19  ใบอนุญาตให้มีอายุหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขต
อ านาจของเทศบาลต าบลนาใน 
   ขอ้  20  เม่ือผูรั้บใบอนุญาตไม่ประสงคจ์ะประกอบกิจการต่อไป  ให้ยื่นค าขอบอกเลิกการ
ด าเนินกิจการต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  ตามแบบ สณ.7  ก่อนการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 
   ขอ้  21  หากผูรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงชนิด  หรือประเภทสินคา้หรือลกัษณะ
วธีิการจ าหน่าย  หรือสถานท่ีจดัวางสินคา้ให้แตกต่างไปจากท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตหรือรายการอ่ืนใดให้ยื่น
ค าขอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  ตามแบบ  สณ.7 
   ขอ้  23  ในกรณีท่ีใบอนุญาต  หรือบตัรสุขลกัษณะประจ าตวัสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุด
ในสาระส าคญั  ให้ผูรั้บใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือขอรับบตัรสุขลกัษณะประจ าตวัใหม่
แลว้แต่กรณี  ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  ตามแบบ สณ.7  ภายในสิบห้าวนั  นบัแต่วนัท่ีไดท้ราบถึงการสูญหาย  
ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคญัแลว้แต่กรณี  พร้อมหลกัฐาน  ดงัต่อไปน้ี 

(1) เอกสารการแจง้ความต่อสถานีต ารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย 
(2) ใบอนุญาตหรือบตัรสุขลกัษณะประจ าตวัเดิม  กรณีช ารุดในสาระส าคญั 
(3) รูปถ่ายของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูช่้วยจ าหน่าย ขนาด 1x1 น้ิว  จ  านวนคน

ละ  3  รูป 
  ขอ้  24  การออกใบแทนใบอนุญาต  หรือการออกบตัรสุขลกัษณะประจ าตวัใหม่  ให้เจา้

พนกังานทอ้งถ่ินด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการและเง่ือนไข  ดงัน้ี 
   (1)  การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สณ.2  หรือแบบ สณ.3  แลว้แต่กรณี  

โดยประทบัตราสีแดงค าว่า  “ใบแทน”  ก ากบัไวด้ว้ย  และให้มีวนั  เดือน  ปี  ท่ีออกใบแทน  พร้อมทั้งลง
ลายมือช่ือเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินในใบแทนและตน้ขั้วใบ
แทน 

   (2)  ใหใ้ชใ้บแทนใบอนุญาตไดเ้ท่ากบัเวลาท่ีเหลือของอายใุบอนุญาตเดิม 
   (3)  บนัทึกดา้นหลงัตน้ขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือ

ช ารุด  ในสาระส าคญัของใบอนุญาตเดิมแลว้แต่กรณี  และลงเล่มท่ี  เลขท่ี  ปี  ของใบแทน 
   (4)  กรณีบตัรสุขลกัษณะประจ าตวั  ไดอ้อกบตัรสุขลกัษณะประจ าตวัใหม่  ตาม

แบบ สณ.4 หรือ แบบ สณ.5  แลว้แต่กรณี  โดยประทบัตราสีแดงค าวา่  “ใบแทน”  ก ากบัไวด้ว้ย 
  ขอ้  25  ใหใ้ชแ้บบพิมพต่์าง ๆ ตามท่ีก าหนดไวท้า้ยขอ้บงัคบัต าบล  ดงัต่อไปน้ี 
   (1)  ค  าขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  โดยลกัษณะวิธีการ

วางสินคา้ในท่ีหน่ึงท่ีใดเป็นปกติ  ใหใ้ชแ้บบ สณ.1 
   (2)  ใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  โดยลกัษณะวิธีการวาง

สินคา้ในท่ีหน่ึงท่ีใดเป็นปกติใหใ้ชแ้บบ  สณ.2 
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   (3)  ใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ โดยลกัษณะวิธีการแร่ขาย
สินคา้ใหใ้ชแ้บบ สณ.3 

   (4)  บัตรสุขลักษณะประจ าตัวผูจ้  าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ โดย
ลกัษณะวธีิการวางสินคา้ในท่ีหน่ึงท่ีใดเป็นปกติ  ใหใ้ชแ้บบ  สณ.4 

   (5)  บัตรสุขลักษณะประจ าตัวผูจ้  าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ โดย
ลกัษณะวธีิการเร่ขายสินคา้ ใหใ้ชแ้บบ  สณ.5 

   (6)  ค  าขอต่ออายุใบอนุญาตผูจ้  าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ ให้ใช้แบบ 
สณ.6 

   (7)  ค  าขออนุญาตการต่าง ๆ ใหใ้ชแ้บ  สณ.7 
  ขอ้  26   ผูรั้บใบอนุญาตให้เป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  ไม่ปฏิบติัหรือ

ปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้บงัคลัต าบลน้ี  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งพกัใชใ้บอนุญาตไวค้ราวหน่ึงไม่เกิน
สิบหา้วนั 

 กรณีท่ีถูกสั่งพกัใช้ใบอนุญาตมาแลว้สองคร้ัง   และมีเหตุท่ีตอ้งถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาตอีก
เขา้พนกังานทอ้งถ่ิน  มีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได ้

  ขอ้  27  ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้บงัคบัต าบลน้ี ในขอ้ 4  มีความผดิตามมาตรา 77  แห่งพระราชบญัญติั
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 

  ขอ้  28  ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้บงัคบัต าบลน้ี  ในขอ้ 9  ขอ้ 10  ขอ้ 11  ขอ้ 12  ขอ้ 13  ขอ้ 14 หรือ  
ขอ้ 15  มีความผดิตามมาตรา  78  แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 

  ขอ้  29  ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้บงัคบัต าบลน้ี ในขอ้17 มีความผดิตามมาตรา 76  แห่งพระราชบญัญติั
การสาธารณสุข  พ.ศ.2535 

  ข้อ 30  ผู ้ใดฝ่าฝืนข้อบังคับต าบลน้ี  ในข้อ  23   มีความผิดตามมาตรา 83  แห่ง
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 

  ขอ้  31  ผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดด าเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพกัใช้ใบอนุญาตตามขอ้ 26  
วรรคหน่ึงมีความผดิตามมาตรา 84  แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 

  ขอ้  32  บรรดาใบอนุญาตท่ีไดอ้อกก่อนวนัใช้เทศบญัญติัน้ี ให้คงใช้ไดต่้อไปจนส้ินอายุ
ใบอนุญาตนั้น 

  ขอ้  33 ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินด้วยความเห็นชอบของเจา้พนักงานจราจร มีอ านาจออก
ประกาศดงัต่อไปน้ี 

   (1)  ก าหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะ  หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพื้นท่ีในเขต
เทศบาลต าบลนาใน  เป็นเขตหวงหา้มจ าหน่ายหรือซ้ือสินคา้โดยเด็ดขาด 
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   (2)  ก าหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะ หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพื้นท่ีในเขต

เทศบาลต าบลนาใน  เป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินคา้บางชนิดหรือบางประเภท  หรือเป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินคา้
ตามก าหนดเวลาหรือเป็นเขตหา้มจ าหน่ายสินคา้  โดยวธีิการจ าหน่ายในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงหรือก าหนด
หลกัเกณฑว์ธีิการและเง่ือนไขในการจ าหน่ายสินคา้ในบริเวณนั้น 

  ขอ้  34  ห้ามมิให้โอนใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  เวน้แต่จะให้รับ
อนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

  ขอ้  35  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น  ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตก่อนวนัหมดอายขุองใบอนุญาตนั้นได ้

  ขอ้  36  ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลนาใน  มีหนา้ท่ีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี  และ
ใหมี้อ านาจออกระเบียบ  ขอ้บงัคบั  หรือค าสั่ง  เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี 

 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   22     เดือน       กนัยายน      พ.ศ.  2553 
 

 
 

(ลงช่ือ)     บุญรัก     ทศัมี 
    (นายบุญรัก     ทศัมี) 

       นายกเทศมนตรีต าบลนาใน 
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