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เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2554
------------------------------------หลักการ
ให้ มี เ ทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลต าบลแม่ ส รวย เรื่ อ งการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ในที่ ห รื อ ทางสาธารณะ
พ.ศ. 2554
เหตุผล
โดยที่เป็น การสมควรกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุ ขลั กษณะส่ วนบุคคลของผู้จาหน่ายหรือผู้ ช่ว ย
จาหน่ายสินค้า สุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น
รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้าใช้และสิ่งใช้ต่าง ๆการจัดวางสินค้าและการเร่ขายสินค้า กาหนดเวลา
สาหรับจาหน่ายสินค้า และการอื่นที่จาเป็นเพื่อการรั กษาความสะอาดและป้องกันอั นตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุราคาญและการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อประโยชน์ของประชาชน และการควบคุมการจาหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ การออกใบอนุญาตใบ แทนใบอนุญาต
การต่ออายุใบอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม ซึ่งดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55
มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 60 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ประกอบกับมาตรา 29 มาตรา 57
และ 80 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ จึงจาเป็นต้องตรา
เทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่สรวย
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2554
--------------------------------------------โดยที่เห็นเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่สรวย ว่าด้วยการจาหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ประกอบกับมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ประกอบกับมาตรา 29 มาตรา 57 และ 80 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2550 เทศบาลตาบลแม่สรวย โดยได้มติเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลแม่สรวยและโดยความเห็นชอบของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “ เทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่สรวย เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ. 2554 ”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลแม่สรวย เมื่อพ้นกาหนดเจ็ดวันนับถัดจากวันที่ได้
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลตาบลแม่สรวยแล้ว
บรรดาข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบและคาสั่งอื่น ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 3 ในเทศบัญญัตินี้
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้
“เร่ขาย” หมายความว่า การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยมิได้จัดวางอยู่ในที่หนึ่ง
ที่ใดเป็นปกติไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้า
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลแม่สรวย
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัตินี้
ข้อ 4 ห้ามมิให้ผู้ใดจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยลักษณะ
วิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย บนถนนเทศบาล 1 ตลอดทั้งสาย และตั้งแต่จุดเริ่มต้นของถนน
เทศบาล 2 จนถึงสี่แยกสถานีตารวจภูธรแม่สรวย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
/ข้อ 5 การจาหน่ายสินค้า...

(2)
ข้อ

5 การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายจะต้องปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้
(1) ไม่จาหน่ายสินค้าในบริเวณที่เทศบาลตาบลแม่สรวยประกาศห้าม
(2) แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย
(3) จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่นล้าบริเวณที่กาหนด ร่มหรือผ้าใบบังแดด
รวมทั้งตัวผู้ค้าต้องไม่ล้าลงมาในผิวจราจร
(4) แผงสาหรับวางขาย เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ ต้องทาด้วยวัตถุที่แข็ง มีขนาดและความสูง
จากพื้นตามที่เทศบาลตาบลแม่สรวยกาหนด
(5) รักษาความสะอาดบนบริเวณที่จาหน่ายสินค้าอยู่เสมอ ทั้งในระหว่างทาการค้าและ
หลังจากเลิกทาการค้าแล้ว
(6) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ
(7) ให้ จั ด วางสิ น ค้ า ที่ จ าหน่ า ยบนแผงหรื อ จั ด วางในลั ก ษณะอื่ น ตามที่ เ ทศบาลต าบล
แม่สรวยกาหนด
(8) ห้ามพาด ติดตั้งวางแผงค้า เกาะเกี่ยวสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการ
ขาย รวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือก หรือยึดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับดอกไม้ หรือต้นไม้โดยเด็ดขาด
(9) ห้ามใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดัง
(10) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป หรือการกระทาโดยวิธีอื่นใดที่ก่อให้เกิด
เสียงดังจนเป็นเหตุเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่น
(11) ห้ามนารถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนไป จอดบนทางเท้าเพื่อจาหน่ายสินค้า
และจอดประจาเพื่อขายสินค้าบนถนนเทศบาล 1 ตลอดทั้งสาย และตั้งแต่จุดเริ่มต้นของถนนเทศบาล 2 จนถึงสี่แยก
สถานีตารวจภูธรแม่สรวย
(12) หลังจากเลิกทาการค้าต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการค้าออกจากบริเวณ
ที่อนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า
(13) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
และคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งของเทศบาลตาบลแม่สรวย
ข้อ 6 การจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่ หรือทางสาธารณะ ผู้จาหน่าย และผู้ช่วยจาหน่าย
จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5 (1) – (13)
(2) แต่งกายด้วยเสื้อมีแขน และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาดเรียบร้อย รวมทั้งสวมรองเท้า
ขณะเตรียม ทา ประกอบ ปรุงหรือจาหน่ายอาหาร
(3) ตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผล มีการบาดเจ็บ การถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนัง
บริเวณมือหรือนิ้วมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย
/(4) ไม่สูบบุหรี่…

(3)
(4) ไม่สูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหาร ในขณะเตรียม ทา ประกอบ ปรุงหรือจาหน่าย
อาหารหรือไม่จามรดอาหาร
(5) ที่เตรียมทา ประกอบ ปรุง และแผงวางจาหน่ายอาหาร ต้องสูงอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
(6) การจาหน่ายอาหารที่ต้องมีการล้างภาชนะอุปกรณ์ จะต้องมีที่ล้างภาชนะอุปกรณ์
และวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และต้องไม่ถ่ายเทน้าล้างภาชนะอุปกรณ์ที่มีเศษอาหารลงพื้นหรือลงสู่
ท่อระบายน้าสาธารณะ
(7) รักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจาหน่ายอาหารให้สะอาดและใช้
การได้ดีอยู่เสมอ
(8) ให้ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะใส่อาหาร เครื่องมือเครื่องใช้สาหรับประกอบ
อาหารด้วยอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันฝุ่นละออง แมลงวัน และสัตว์ ซึ่งเป็นพาหะนาโรครวมทั้งดูแลรักษาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(9) ใช้น้าสะอาดในการทา ประกอบ ปรุง แช่ ล้างอาหาร ภาชนะเครื่องใช้ และปฏิบัติการให้ถูก
สุขลักษณะอยู่เสมอ
(10) ใช้วัสดุภาชนะอุปกรณ์ที่สะอาด ปลอดภัย สาหรับใส่หรือเตรียม ทา ประกอบ ปรุง
และจาหน่ายอาหาร
(11) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยโดยแยกประเภทเป็นแบบแห้งและเปียกที่ถูกสุขลักษณะไว้
ให้เพียงพอและไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน้าหรือทางสาธารณะ
(12) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดเหตุราคาญ เนื่องจากการ
จาหน่าย เตรียม ทา ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร
ข้อ 7 การเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) จาหน่ายสินค้าในบริเวณที่อนุญาตให้จาหน่ายได้
(2) ต้องแต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย
(3) มูลฝอยจากการเร่ขาย ห้ามทิ้งลงในที่หรือทางสาธารณะ
(4) ในขณะที่เร่ขายสินค้า ห้ามใช้เครื่องขยายเสียง หรือเปิดวิทยุเทป หรือส่งเสียงจนเกิด
ความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่น
(5) ห้ามนารถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน ไปจอดบนทางเท้าเพื่อขายสินค้า และจอด
ประจาเพื่อขายสินค้า บนถนนเทศบาล 1 ตลอดทั้งสาย และตั้งแต่จุดเริ่มต้นของถนนเทศบาล 2 จนถึงสี่แยกสถานี
ตารวจภูธรแม่สรวย
(6) ห้ามนาป้ายโฆษณา หรือสิ่งของมาวางบนทางเท้าของถนนเทศบาล 1 ตลอดทั้งสาย และ
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของถนนเทศบาล 2 จนถึงสี่แยกสถานีตารวจภูธรแม่สรวย
(7) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคาสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งของเทศบาลตาบลแม่สรวย
/ข้อ 8 การเร่ขายสินค้า…

(4)
ข้อ 8 การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารในที่ห รือทางสาธารณะ ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายจะต้อง
ปฏิบัติดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
และใช้การให้ได้ดีอยู่เสมอ
(5)
(6)
(7)
(8)

ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 7 ( 1 ) – ( 6 )
อาหารที่เร่ขายต้องสะอาด ปลอดภัย
ใช้วัสดุ ภาชนะหีบห่อที่สะอาด ปลอดภัย สาหรับใส่อาหาร
ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเร่ขายอาหารให้สะอาด
จัดอาหารแยกตามประเภทของสินค้าให้เป็นระเบียบ
แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน สะอาดเรียบร้อย และสวมรองเท้าขณะทาการเร่ขายอาหาร
ตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย
ไม่สูบบุหรี่ หรือไอจามรดบนอาหาร ในขณะขาย

ข้อ 9 ห้ามผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายประกอบกิจการ เมื่อมีเหตุเชื่อว่าตนเป็นโรคติดต่อที่ระบุไว้
หรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจปรากฏว่าตนเป็นพาหะของโรค และได้รับแจ้งความเป็นหนังสือว่าตนเป็นพาหะ
ของโรคติดต่อซึ่งระบุต่อไปนี้ คือ
1. วัณโรค
2. อหิวาตกโรค
3. ไข้ไทฟอยด์
4. โรคบิด
5. โรคหัด
6. โรคคางทูม
7. โรคเรื้อน
8. โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
9. โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส
10. โรคอื่น ๆ ตามที่ราชการกาหนด
11. ไข้สุกใส
ข้อ 10 ถ้าปรากฏว่าผู้จาหน่ายอาหารหรือผู้ช่วยจาหน่ายในที่หรือทางสาธารณะผู้ใดเป็นโรคติดต่อ
หรือพาหะนาโรคติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 9 ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าถ้าอนุญาตให้จาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะต่อไป จะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงแก่สุขภาพของประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้เพิก
ถอนใบอนุญาตของผู้นั้นเสีย
ข้อ 11 ผู้ขอรับใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหนะของโรคติดต่อตามที่กาหนดไว้ในข้อ 9
(2) เงื่อนไขอื่นตามที่เทศบาลตาบลแม่สรวยกาหนด
/ข้อ 12 ผู้ใดจะขอรับ…

(5)
ข้อ 12 ผู้ใดจะขอรับใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบ สณ.1 พร้อมกับเอกสารอื่นตามที่เทศบาลตาบลแม่สรวยกาหนด และรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวม
หมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจาหน่าย คนละ 3 รูป เพื่อติดไว้ใน
ทะเบียน 1 รูป ในใบอนุญาต 1 รูป และบัตรสุขลักษณะประจาตัวอีก 1 รูป
ผู้ใดจะขอรับใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
แบบ สณ.4 พร้อมกับเอกสารที่เทศบาลกาหนด และรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด
1 x 1.5 นิ้ว ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจาหน่าย คนละ 3 รูป เพื่อติดไว้ในทะเบียน 1 รูป ในใบอนุญาต
1 รูป และบัตรสุขลักษณะประจาตัวอีก 1 รูป
ข้อ 13 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขออนุญาตตาม
ข้อ 12 แล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ สณ.2
หรือ แบบ สณ.5 และบัตรประจาตัวผู้ได้รับอนุญาตตามแบบ สณ.3 หรือแบบ สณ.6 แล้วแต่กรณี หรือมีหนังสือแจ้ง
คาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ กรณีไม่อาจออกใบอนุญาตได้ ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับคาขอ
แต่ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่ส มบูรณ์ให้ เจ้ าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่
ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ทั้งหมดแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่
ต้องส่งคืนคาขออนุญาตให้ส่งคืนคาขอ พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน ที่
ได้รับคาขอ
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งอนุญาตได้
ภายในกาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้ง
รายการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้ง ให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยาย
เวลาไว้แล้วแก่กรณี
ข้อ 14 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ภายในกาหนดสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจจากผู้ขอรับใบอนุญาตได้รับหนังสือแจ้งจาก เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหากมิได้ชาระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กาหนดจะต้องชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกกิจการนั้น ก่อนถึงกาหนดที่จะต้องชาระค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว
ถ้าผู้จาหน่าย หรือเร่ขายสินค้า ค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ชาระค่าธรรมเนียม และค่าปรับจนครบจานวน
/ข้อ 15 ในขณะ...

(6)
ข้อ 15 ในขณะทาการจาหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้ได้รับใบอนุญาต
ต้องแสดงใบอนุญาตของตนได้เสมอ และทาการจาหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตามประเภท
สินค้าและลักษณะการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ได้รับอนุญาต
ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วยจาหน่ายในที่หรือทางสาธารณะต้องติดบัตรสุขลักษณะประจาตัวไว้ที่
หน้าอกเสื้อด้านซ้ายตลอดเวลาที่จาหน่ายสินค้า
ข้อ 16 ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ได้เฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ช่วยจาหน่ายในที่หรือทาง
สาธารณะซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตไม่เกินหนึ่งคนและไม่ให้โอนใบอนุญาต
ข้อ 17 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตให้จาหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สณ.1 หรือแบบ สณ.4 พร้อมกับชาระค่าธรรมเนียม
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ข้อ 18 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ข้อ 19 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบการต่อไป ให้ยื่นคาขอบอกเลิกการดาเนิน
กิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สณ.7
ข้อ 20 หากปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทสินค้าหรือ
ลักษณะวิธีการจาหน่ายหรือสถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือรายการอื่นใด ให้ยื่นคาขอ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ
สณ.7 และจะทาการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจดแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว
ข้อ 21 หากปรากฏว่าใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจาตัวสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดใน
สาระสาคัญ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สณ.8 เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาต
หรือขอรับบัตรสุขลักษณะประจาตัวใหม่ แล้วแต่กรณีภายในสิบห้าวันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุด
ในสาระสาคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) เอกสารแจ้งความต่อสถานีตารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทาลาย
(2) ใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจาตัวเดิม กรณีชารุดในสาระสาคัญ
(3) รูปถ่ายของผู้ได้รับใบอนุญาต และผู้ช่วยจาหน่าย ขนาด 1x1.5 นิ้ว คนละ 3 รูป
ข้อ 22 การออกใบแทนใบอนุญาตหรือการออกบัตรสุขลักษณะประจาตัวใหม่ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขดังนี้

/(1) การออกใบแทนอนุญาต…

(7)
(1) การออกใบแทนอนุญาต ให้ใช้แบบ สณ.2 หรือแบบสณ.5 แล้วแต่กรณี โดยประทับตรา
สีแดง คาว่า “ใบแทน” กากับไว้ด้วยและให้มี วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(2) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย
ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญของใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิมแล้วแต่กรณีและเล่มที่ เลขที่ ปี
พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต
(3) กรณีบัตรสุขลักษณะประจาตัวสูญหายถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญให้ออกบัตร
สุขลักษณะประจาตัวใหม่ตามแบบ สณ.3 หรือแบบ สณ.6 แล้วแต่กรณี
ข้อ 23 ให้ใช้แบบต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ดังต่อไปนี้
(1) คาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เป็นผู้จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ใช้
แบบ สณ.1
(2) ใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ใช้แบบ สณ. 2
(3) บัตรประจาตัวของผู้ได้รับใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ใช้
แบบ สณ. 3
(4) คาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้เร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้
ใช้แบบ สณ. 4
(5) ใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ใช้แบบ สณ. 5
(6) บัตรประจาตัวผู้ได้รับใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ใช้ แบบสณ. 6
(7) คาขอรับใบแทนใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะหรือเร่ขายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ ให้ใช้แบบ สณ.7
(8) คาขออนุญาตการต่าง ๆ ให้ใช้แบบ สณ.8
ข้อ 24 ผู้ได้รับใบอนุญาต และผู้ช่วยจาหน่ายต้องจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามเวลา ที่
เทศบาลตาบลแม่สรวยกาหนด
ข้อ 25 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัตินี้
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดังนี้
(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคา หรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือทาคาชี้แจงเป็นหนังสือ
หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(2) เข้าไปในสถานที่ซึ่งจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
และพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการนี้ให้มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของ
หรือผู้ดูแลสถานที่นั้น
/(3) แนะนาให้ผู้ได้รับใบอนุญาต…

(8)
(3) แนะนาให้ผู้ได้รับใบอนุญาต ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือตามเทศ
บัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(4) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์ ใน
การดาเนินคดี หรือเพื่อนาไปทาลายในกรณีที่จาเป็น
(5) เก็บหรือนาสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุ
ราคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจาเป็นได้โดย
ไม่ต้องใช้ราคา
ข้อ 26 หากผู้จาหน่ายหรือเร่ขายสินค้า ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535 กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้หรือ
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดไว้เกี่ยวกับการดาเนินกิจการนั้น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นแก้ไข
หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ดาเนินกิจการไม่แก้ไขหรือถ้าการจาหน่ายสินค้า หรือเร่ขายสินค้า จะก่อให้เกิด
อันตราย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้
นั้นหยุดดาเนินกิจการไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้ว
ก็ได้
คาสั่งดังกล่าวให้กาหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคาสั่งไว้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันเว้ นแต่เป็นคาสั่ง ให้
หยุดดาเนินกิจการทันที
ข้อ 27 ถ้าเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการกระทาใด ๆ ที่ฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้ ในอันที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับ การดารงชีพของประชาชนหรื อ จะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวม
ซึ่งสมควรจะดาเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอานาจออกคาสั่งให้ผู้กระทาการไม่ถูกต้อง
หรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดาเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร แล้วแจ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ
ข้อ 28 ถ้าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ 29 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
หรือเทศบัญญัตินี้
/(3) ไม่ปฏิบัติ…

(9)
(3) ไม่ ป ฏิบั ติหรื อปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
และการไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ การปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งนั้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายอย่ า งร้ า ยแรงต่ อ สุ ข ภาพข องประชาชน
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ 30 การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ 14 ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตทราบ
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ หยุดจาหน่ายสินค้า สั่งพัก
ใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้จาหน่ายสินค้าหรือผู้รับใบอนุญาตทราบแล้วแต่
กรณี
ในกรณีไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าวให้ส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ ตอบรับ หรือให้ปิด
หนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้ต้องรับหนังสือ และให้ถือว่าผู้นั้นได้
ทราบหนังสือตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือปิดหนังสือแล้วแต่กรณี
ข้อ 31 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
อีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 32 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคาสั่งตามข้อ 14 วรรคสอง ข้อ 26 หรือมีคาสั่งไม่ออก
ใบอนุญาตตามข้อ 13 หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ 17 หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามข้อ ข้อ 10 ข้อ
29 หรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีคาสั่งตามข้อ 27 ถ้าผู้ได้รับคาสั่งไม่พอใจคาสั่งดังกล่าวผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่ง
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นผลทุเลาการบังคับตามคาสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคาสั่งนั้นไว้ชั่วคราว
คาสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 33 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่ นกาหนดไว้ในใบอนุญาต ตาม
เทศบัญญัติ ข้อ 15 วรรคแรกมีความผิดมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 34 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติข้อ 4 หรือฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กาหนดบริเวณที่
หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่ าวเป็นเขตห้ามจาหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด มีความผิด
ตามมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ
35 ผู้ ใดฝ่าฝืน ประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กาหนดบริเวณที่ห รือทางสาธารณะ
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตที่ห้ามจาหน่า ยสินค้าบางชนิด หรือบางประเภท หรือเป็นเขตห้าม
จาหน่ายสินค้าตามกาหนดเวลาหรือเป็นเขตห้ามจาหน่ายสินค้าโดยวิธีการจาหน่ายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจาหน่ายสินค้าในบริเวณนั้น หรือฝ่าฝืนเทศบัญญัติข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 8
ข้อ 9 ข้อ 11 ข้อ 24 มีความผิดตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
/ข้อ 36 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม…

(10)
ข้อ 36 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
หรือขัดขวาง หรือไม่อานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามเทศบัญญัติข้อ 25 มีความผิดตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 37 ผู้ใดดาเนินกิจการในระหว่างที่มีคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดดาเนินกิจการ หรือไม่
ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามเทศบัญญัติข้อ 26 ข้อ 14 วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัว อัน
สมควรมีความผิดตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 38 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามข้อ 27 โดยไม่มีเหตุผล หรือ
ข้อแก้ตัว อัน สมควร หรื อขัดขวางการปฏิบัติ ห น้าที่ข องเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขมีค วามผิ ดตามมาตรา 81
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 39 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติข้อ 15 วรรคสอง ข้อ 21 มีความผิดตามมาตรา 83
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 40 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดาเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีความผิดตามมาตรา 84
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 41 ผู้รับใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่เอกชนเป็นที่ขาย ทา ประกอบ ปรุง สะสมอาหารหรือ
น้าแข็ง ก่อนใช้เทศบัญญัตินี้ ให้ผู้นั้นประกอบกิจการนั้นได้ต่อไป เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้แล้ว
แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุและผู้นั้นยังคงประสงค์จะดาเนินกิจการต่อไป ผู้นั้นจะต้องมาดาเนินการขอรับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ก่อนการดาเนินการ ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
ข้อ 42 ให้นายกเทศมนตรีตาบลแม่สรวยรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออก
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งเพื่อปฎิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2554
ลงชื่อ อุทัย ไชยขันธ์
(นายอุทัย ไชยขันธ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลแม่สรวย
- เห็นชอบ ลงชื่อ
สุรชัย ลิ้นทอง
(นายสุรชัย ลิ้นทอง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต
ให้จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตามข้อ 14
แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่สรวย
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่สาธารณะหรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2554
ลาดับที่

รายการ

1.

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดย
ลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
1.1 พื้นที่ไม่เกิน 1 ตารางเมตร
1.2 พื้นที่เกิน 1 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2 ตารางเมตร
1.3 พื้นที่เกิน 2 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 3 ตารางเมตร
1.4 พื้นที่เกิน 3 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 4 ตารางเมตร
1.5 พื้นที่ตั้งแต่ 4 ตารางเมตร ขึ้นไป
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดย
ลักษณะวิธีการเร่ขาย

2.

ค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
100
200
300
400
500
50

เลขที่รับ..................

แบบ สณ.1

คาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เขียนที่
.
วันที่......... เดือน...........................พ.ศ..............……
ข้าพเจ้า........................................……………..… .....อายุ.....…...ปี สัญชาติ..........………
อยู่บ้านเลขที่.......……...ซอย.............….....ถนน...........……......….หมู่………..…ตาบล…….…………….อาเภอ………………..
จังหวัด……………. โทรศัพท์................................
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จาหน่ายสินค้าสินค้าประเภท...........................……………
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
1. ชื่อผู้ช่วยจาหน่าย...........................................................................…………………..
2. สถานที่จาหน่ายสินค้า...................................................................…………………...
3. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ
3.1 รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ของผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้ช่วยจาหน่าย จานวนคนละ 3 รูป
3.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต
3.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ช่วยจาหน่าย
3.4 ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจาหน่าย
3.5 อื่นๆ(ระบุ)………………………………………………………………..
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..................................…………..ผู้ขอรับใบอนุญาต
(...................…………............…)

(มีต่อด้านหลัง)

(ด้านหลัง)
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตามลาดับ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
(ลงชื่อ)…………………………………….
(…………………………………..)
ความเห็นปลัดเทศบาลตาบลแม่สรวย
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………..
(ลงชื่อ)………………………………….…
(……………………………………)
คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)………………………………….…
(…………………………………..)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หมายเหตุ ได้ออกใบอนุญาต เล่มที่……เลขที…่ … ลงวันที่………เดือน……………พ.ศ……………แล้ว

แบบสณ. 2
ใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ที่ติดรูป
1x1.5 นิ้ว

ผู้ได้รับใบอนุญาต
ชื่อ .
นามสกุล.

.
.

ที่ติดรูป
1x1.5 นิ้ว

ผู้ช่วยจาหน่าย
ชื่อ
นามสกุล
-

.
.

เล่มที่

เลขที่
/
.
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่น เทศบาลตาบลแม่สรวยอนุญาตให้…………………………………………..สัญชาติ………..
อยู่บ้านเลขที่………………..……หมู่ที่………ตาบล……………………อาเภอ…………………จังหวัด……………..หมายเลข
โทรศัพท์…………….…….
จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ สินค้าประเภท……………………………………………..
สถานที่จาหน่ายสินค้า………………………………………………………………………………
ถนน
…………………………..หมู่ที่
ตาบล…………………อาเภอ………….……จังหวัด…………………..หมายเลข
โทรศัพท์……………………………
เสียค่าธรรมเนียมปีละ………บาท(……………………………………)ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่…………เลขที่…………..ลงวันที่………………………………………..
(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในเทศบัญญัติเทศบาล
ตาบลแม่สรวย เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ…………………..
(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น อาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
4.1………………………………………………………………………………
4.2………………………………………………………………………………
(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่………..…..เดือน ……………. พ.ศ………………
(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่……………..เดือน ……………….. พ.ศ…………………
(ลงชื่อ)…………………………………….
(…………….. ……………………)
ตาแหน่ง………………………….
จ้าพนักงานท้องถิ่น
เตือน (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบ
กิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
(2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

(มีต่อด้านหลัง)

(ด้านหลัง)
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

เล่มที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

แบบสณ. 3
ด้านหน้า
ครุฑ
บัตรสุขลักษณะประจาตัวผู้ได้รบั ใบอนุญาตจาหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ
สานักงานเทศบาลตาบลแม่สรวย

ที่ติดรูป
1x1.5 นิ้ว

ที่ติดรูป
1x1.5 นิ้ว

12 ซม.
ชื่อ…...............................
ชื่อ…...............................
(ผู้ได้รับใบอนุญาต)
(ผู้ช่วยจาหน่าย)
ใบอนุญาตเล่ม……………………….เลขที่………………………………………………….
ที่อยู่ ………………………………………………………………………………………….
จาหน่ายสินค้าประเภท
ช่วงเวลาจาหน่ายสินค้า.
สถานที่จาหน่ายสินค้า .

………………………………
ลายมือชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต

.
.

.

10 ซม.
ด้านหลัง

………………………………...
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คาเตือน

12 ซม.

ข้อ 1 ให้ติดบัตรสุขลักษณะประจาตัวไว้ที่หน้าอกเสื้อตลอดเวลาที่จาหน่ายสินค้า
ข้อ 2 บัตรสุขลักษณะประจาตัวนี้ใช้ประกอบกับใบอนุญาต

วันออกบัตร……………………………..บัตรหมดอายุ…………………………….

-19-

เลขที่รับ…………….

แบบสณ. 4

คาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้เร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เขียนที่…………………………………
วันที่……..…เดือน……………………พ.ศ…………..
ข้าพเจ้า………………………………………..อายุ………ปี สัญชาติ………. อยู่บ้านเลขที่………………
ซอย………………….ถนน…………………..หมู่ท…ี่ …..ตาบล…………………อาเภอ………………………….
จังหวัด…………………..…….โทรศัพท์………………………..
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
สินค้าประเภท………………………………………….ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
1. ชื่อผู้ช่วยจาหน่าย………………………………………………………………
2. สถานที่เร่ขายสินค้า……………………………………………………………
3. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ
3.1รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ของผู้ขอรับใบ
อนุญาต และผู้ช่วยจาหน่าย จานวนคนละ 3 รูป
3.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต
3.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ช่วยจาหน่าย
3.4 ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับอนุญาตและผู้ช่วยจาหน่าย
3.5 อื่นๆ(ระบุ)……………………………………………………………….
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอนี้เป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)…………………………..……ผู้ขอรับใบอนุญาต
(………………………….……)

(มีต่อด้านหลัง)

(ด้านหลัง)
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตามลาดับ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
(ลงชื่อ)…………………………………….
(…………………………………..)
ความเห็นปลัดเทศบาลตาบลแม่สรวย
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………..
(ลงชื่อ)………………………………….…
(……………………………………)
คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)………………………………….…
(…………………………………..)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หมายเหตุ ได้ออกใบอนุญาต เล่มที่……เลขที่…… ลงวันที่………เดือน……………พ.ศ……………แล้ว

แบบ สณ. 5
ใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ที่ติดรูป
1x1.5 นิ้ว

ผู้ได้รับใบอนุญาต
ชื่อ .
นามสกุล.

.
.

ที่ติดรูป
1x1.5 นิ้ว

ผู้ช่วยจาหน่าย
ชื่อ
นามสกุล

-

.
.

เล่มที่…………
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่น เทศบาลตาบลแม่สรวยอนุญาต
ให้…………………………………………………สัญชาติ………..อยู่บ้านเลขที่……………หมู่ที่………..……ตาบล………………
อาเภอ…………………จังหวัด……………..หมายเลขโทรศัพท์ …………………………...
จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ สินค้าประเภท………………………………………………………..…..
สถานที่จาหน่ายสินค้า……………………………………………………………………………………………
ถนน …………………………..หมู่ที่
ตาบล…………………อาเภอ………………….…….................จังหวัด…………………..
หมายเลขโทรศัพท์……………………………
เสียค่าธรรมเนียมปีละ………………บาท(……………………………………)ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่…………เลขที่…………..ลงวันที่………………………………………..
(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในเทศบัญญัติเทศบาล
ตาบลแม่สรวย เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ…………………..
(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น อาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
4.1……………………………………………………………………………….……
4.2……………………………………………………………………………………
(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่………..…..เดือน ………….……. พ.ศ………………
(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่……………..เดือน ……………..… พ.ศ…………………
(ลงชื่อ)…………………………………….
(…………….. ……………………)
ตาแหน่ง……………………………………
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คาเตือน (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนีไ้ ว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบ
กิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
(2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(มีต่อด้านหลัง)

(ด้านหลัง)
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

เล่มที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

แบบสณ. 6
ด้านหน้า
ครุฑ
บัตรสุขลักษณะประจาตัวผู้ได้รบั ใบอนุญาตเร่ขายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ
ที่ติดรูป
1x1.5
นิ้ว

ชื่อ…
(ผู้ได้รับใบอนุญาต)
ใบอนุญาตเล่ม
ที่อยู่
จาหน่ายสินค้าประเภท
ช่วงเวลาจาหน่ายสินค้า.
สถานที่จาหน่ายสินค้า .

สำนักงำนเทศบำลตำบล
นิคมคำสร้อย

ที่ติดรูป
1x1.5
นิ้ว

ชื่อ ……………….
(ผู้ช่วยจาหน่าย)
.

เลขที่

12 ซม.
.

.
.

.

………………………………

………………………………...

ลายมือชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

10 ซม.
ด้านหลัง

คาเตือน

12 ซม.

ข้อ 1 ให้ติดบัตรสุขลักษณะประจาตัวไว้ที่หน้าอกเสื้อตลอดเวลาที่จาหน่ายสินค้า
ข้อ 2 บัตรสุขลักษณะประจาตัวนี้ใช้ประกอบกับใบอนุญาต

วันออกบัตร……………………………..บัตรหมดอายุ…………………………….

-24-

เลขที่รับ…………………

แบบ สณ.7

คาขอรับใบแทนใบอนุญาต
จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ หรือ เร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เขียนที่…………………………………………….
วันที่………….เดือน……………….พ.ศ……………
เรียน

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้าพเจ้า………..………………………………………..อายุ………ปี
สัญชาติ……………..อยู่บ้านเลขที่………...ซอย…………………ถนน…………………ตาบล………………อาเภอ………………..
จังหวัด………… รหัสไปรษณีย์…………….โทรศัพท์………………….
ขอยื่นเรื่องราวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ หรือ
เร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประเภท…………………………………………………………………….
สถานที่จาหน่ายสินค้า…………………………………………………………………………………………….
เนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิม เล่มที…่ ……เลขที่…………ลงวันที่………เดือน…………………..พ.ศ………..
เกิดการสูญหาย/ถูกทาลาย/ชารุดในสาระสาคัญ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
ขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและเงื่อนไขที่ได้วางไว้ทุกประการพร้อมนี้ได้แนบสาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และเอกสารหลักฐานตามที่เทศบัญญัติกาหนดมาด้วย

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

แบบ สณ.8
คาร้องขออนุญาตการต่าง ๆ
เขียนที่
.
วันที่......... เดือน...........................พ.ศ..............……
ข้าพเจ้า........................................……………..… .....อายุ.....…...ปี สัญชาติ..........…….
อยู่บ้านเลขที่.......……...ซอย.............….....ถนน...........……......….หมู่………..…ตาบล…….…………….อาเภอ………………..
จังหวัด……………. โทรศัพท์................................
ขอยื่นคาร้องต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จึงมีความระสงค์………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จึงขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………………ผูข้ ออนุญาต
(………………………….)

