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สําเนา

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก
เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๒
…………………………………………

โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก วาดวย การจําหนายสินคาในที่
หรือทางสาธารณะ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา
๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยไดรับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลตําบลบางกระทึก และโดยไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดนครปฐม จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก เรื่อง การจําหนายสินคาในที่
หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
บางกระทึก แลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ นับแตวนั ที่เทศบัญญัตินี้มผี ลบังคับใช ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
บางกระทึก เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๘
บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวกอนเทศบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน และประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“เรขาย” หมายความวา การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ โดยมิไดจัดวางอยูในที่หนึ่ง
ที่ใดเปนปกติ ไมวาจะเปนทางบกหรือทางน้ํา
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๒
ขอ ๕ หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะ
วิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๖ ผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนายในที่หรือทางสาธารณะ ตองอยูภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ตองไมเปนโรคติดตอหรือพาหะของโรคติดตอตามที่กําหนดไวในขอ ๑๖
(๒) เงื่อนไขอื่นตามที่เทศบาลตําบลบางกระทึกกําหนด
ขอ ๗ ผูใดจะขอรับใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ หรือลักษณะวิธีการเรขายสินคา ใหยื่นคําขอตามแบบ สณ. ๑ ตอเจาพนักงาน
ทองถิ่น พรอมกับ หลักฐานตางๆ ตามที่เทศบาลตําบลบางกระทึกกําหนด และรูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไม
สวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑x๑ นิ้ว ของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนายคนละ ๓ รูป เพื่อ
ติดไวในทะเบียน ๑ รูป ในใบอนุญาต ๑ รูป และบัตรสุขลักษณะประจําตัวอีก ๑ รูป
ขอ ๘ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขออนุญาตแลว
ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว ใหออกใบอนุญาตตามแบบ สณ. ๒ หรือ
สณ. ๓ แลวแตกรณี พรอมบัตรประจําตัวผูรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนายตามแบบ สณ. ๔ หรือ สณ. ๕
แลวแตกรณี
ขอ ๙ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาต พรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายเทศบัญญัติ
นี้ภายในกําหนดสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น หากมิไดมารับใบอนุญาต
และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๑๐ การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ผูจําหนายหรือผูชวยจําหนายจะตองปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(๑) แตงกายสะอาด สุภาพเรียบรอย
(๒) จัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย ไมยื่นล้ําบริเวณที่กําหนด รมหรือผาใบ
บังแดด รวมทั้งตัวผูคาตองไมล้ําลงมาในผิวจราจร
(๓) แผงสําหรับวางขาย เชน แคร แทน โตะ ตองทําดวยวัตถุที่แข็งแรง มีขนาดและ
ความสูงจากพื้นตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
(๔) รักษาความสะอาดบริเวณที่จําหนายสินคาอยูเสมอ ทั้งในระหวางทําการคาและ
หลังจากเลิกทําการคาแลว
(๕) จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะไวใหเพียงพอ
(๖) ใหจัดวางสินคาที่จําหนายบนแผงหรือจัดวางในลักษณะอื่นตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
กําหนด
(๗) หามพาด ติดตั้งวางแผงคา เกาะเกี่ยวสายไฟฟา หลอดไฟฟา หรืออุปกรณเกี่ยวกับ
การขาย รวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับคอกตนไม หรือตนไมโดยเด็ดขาด
(๘) หามใชเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ใชเครื่องยนตมีเสียงดัง
(๙) หามใชเครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทป หรือกระทําการโดยวิธีอื่นใดที่กอใหเกิด
เสียงดัง จนเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น
(๑๐) หามนํารถยนต รถจักรยานยนตหรือลอเลื่อน ไปจอดบนทางเทาเพื่อจําหนายสินคา

๓
(๑๑) หยุดประกอบการคาประจําสัปดาหหนึ่งวัน และใหหยุดกรณีมีเหตุพิเศษ เพื่อ
ประโยชนของทางราชการ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
(๑๒) หลังจากเลิกทําการคา ตองเก็บวัสดุอุปกรณที่ใชในการประกอบการคาออกจาก
บริเวณที่อนุญาตใหแลวเสร็จโดยไมชักชา
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
และ คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งของเทศบาลตําบลบางกระทึก
ขอ ๑๑ การจําหนายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ ผูจําหนายและผูชวยจําหนาย
จะตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไว ในขอ ๑๐ (๒) - (๑๒)
(๒) แตงกายดวยเสื้อผาที่มีแขน และสวมเสื้อผาที่สะอาดเรียบรอย รวมทั้งสวมรองเทา
ขณะเตรียมทํา ประกอบ ปรุง หรือจําหนายอาหาร
(๓) ตองตัดเล็บมือใหสั้น ถามีบาดแผล มีการบาดเจ็บ การถูกลวก หรือระคายเคือง
ผิวหนังบริเวณมือ หรือนิ้วมือตองปดบาดแผลใหเรียบรอย
(๔) ไมสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหาร ในขณะเตรียม ทํา ประกอบ ปรุง หรือ
จําหนายอาหาร หรือไมไอ จาม รดบนอาหาร
(๕) ที่เตรียม ทํา ประกอบ ปรุง และวางแผงจําหนายอาหาร ตองสูงอยางนอยหกสิบ
เซนติเมตร
(๖) การจําหนายอาหารที่ตองมีการลางภาชนะอุปกรณจะตองมีที่ลางภาชนะ อุปกรณและ
วางสูงจากพื้นอยางนอยสามสิบเซนติเมตร และตองไมถายเทน้ําลางภาชนะอุปกรณที่มีเศษอาหารลงพื้น ลง
ในทะเล หรือลงสูทอระบายน้ําสาธารณะ
(๗) รักษาเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการจําหนายอาหารใหสะอาดและ
ใชการไดอยูเสมอ
(๘) ใหปกปดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะใสอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช สําหรับ
ประกอบอาหาร ดวยอุปกรณที่สามารถปองกันฝุนละออง แมลงวันและสัตวซึ่งเปนพาหะนําโรค รวมทั้งดูแล
รักษาใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ
(๙) ใชน้ําสะอาดในการทํา ประกอบ ปรุง แช ลางอาหาร ภาชนะ เครื่องใช และปฏิบัติให
ถูกสุขลักษณะอยูเสมอ
(๑๐) ใชวัสดุ ภาชนะอุปกรณที่สะอาด ปลอดภัย สําหรับใสหรือเตรียมทํา ประกอบ ปรุง
และจําหนายอาหาร
(๑๑) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย โดยแยกประเภทเปนแบบแหงและเปยกที่ถูกสุขลักษณะไว
ใหเพียงพอ และไมถายเททิ้งลงในทอระบายน้ําหรือทางสาธารณะ
(๑๒) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ
เนื่องจากการจําหนาย เตรียม ทํา ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร

๔
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
และ คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งของเทศบาลตําบลบางกระทึก
ขอ ๑๒ การจําหนายสินคาประเภทสัตวเลี้ยง สัตวปาหรือสัตวน้ําในที่หรือทางสาธารณะ ผูจําหนาย
และผูชวยจําหนายจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไวใน ขอ ๑๐ (๑) - (๑๒)
(๒) จัดการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดตอ เชน โรคพิษสุนัขบา โรคหัดสุนัข โรคแอนแทรกซ
เปนตน แกสัตวเลี้ยง สัตวปาทุกตัวกอนจําหนายไมนอยกวาสิบหาวัน
(๓) หามจําหนายสัตวที่ปวยเปนโรคติดตอรายแรง
(๔) ใชกรงหรือคอกหรือภาชนะใชเลี้ยงสัตวที่เหมาะสมกับชนิดของสัตวและสะอาด
ปลอดภัย
(๕) รักษาเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการจําหนายสัตวใหสะอาดและ
ใชการไดดีอยูเสมอ
(๖) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมูลฝอยติดเชื้อ โดยแยกประเภทที่
ถูกสุขลักษณะไวใหเพียงพอและไมถายเททิ้งลงในทอระบายน้ําหรือทางสาธารณะ
(๗) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ
เนื่องจากการจําหนาย การกักขัง และการรักษาความสะอาด
(๘) ปฏิบัติอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
และคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของเทศบาลตําบลบางกระทึก
ขอ ๑๓ การเรขายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ผูจําหนายหรือผูชวยจําหนายจะตองปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(๑) จําหนายสินคาในบริเวณที่อนุญาตใหจําหนายได
(๒) ตองแตงกายสะอาด สุภาพ เรียบรอย
(๓) มูลฝอยจากการเรขาย หามทิ้งลงในที่หรือทางสาธารณะ
(๔) ในขณะที่เรขายสินคา หามใชเครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทป หรือสงเสียงดัง
จนเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น
(๕) หามนํารถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อน ไปจอดบนทางเทาเพื่อขายสินคา
(๖) หยุดประกอบการคาประจําสัปดาหหนึ่งวัน และใหหยุดในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน
ของทางราชการ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
และ คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งของเทศบาลตําบลบางกระทึก
ขอ ๑๔ การเรขายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ ผูจําหนายและผูชวยจําหนายจะตอง
ปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๑๓ (๑) - (๖)
(๒) อาหารที่เรขายตองสะอาด ปลอดภัย

๕
(๓) ใชวัสดุ ภาชนะหีบหอที่สะอาด ปลอดภัย สําหรับใสอาหาร
(๔) ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการเรขายอาหารใหสะอาด
และใชการไดดีอยูเสมอ
(๕) จัดอาหารแยกตามประเภทของสินคาใหเปนระเบียบ
(๖) แตงกายดวยเสื้อผาที่มีแขน สะอาดเรียบรอย และสวมรองเทาขณะทําการเรขาย
อาหาร
(๗) ตัดเล็บมือใหสั้น ถามีบาดแผลบริเวณมือ ตองปดบาดแผลใหเรียบรอย
(๘) ไมสูบบุหรี่ หรือไอ จาม รดบนอาหารในขณะขาย
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
และคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของเทศบาลตําบลบางกระทึก
ขอ ๑๕ การเรขายสินคาประเภท สัตวเลี้ยง สัตวปา หรือสัตวน้ําในที่หรือทางสาธารณะผูจําหนาย
และผูชวยจําหนายจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไวใน ขอ ๑๓ (๑) - (๖)
(๒) สัตวเลี้ยงและสัตวปาที่เรขายตองฉีดวัคซีนปองกันโรคติดตอ เชน โรคพิษสุนัขบา
โรคหัดสุนัข โรคแอนแทรกซ เปนตน แกสัตวเลี้ยง สัตวปาทุกตัวกอนจําหนายไมนอยกวาสิบหาวัน
(๓) หามจําหนายสัตวที่ปวยเปนโรคติดตอรายแรง
(๔) ใชกรงหรือภาชนะใชเลี้ยงสัตวที่สะอาดปลอดภัย
(๕) รักษาเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการเรขายใหสะอาดและใชการ
ไดดีอยูเสมอ
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
และคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของเทศบาลตําบลบางกระทึก
ขอ ๑๖ หามผูจําหนายและผูชวยจําหนายประกอบกิจการเมื่อมีเหตุควรเชื่อวา ตนเปนโรคติดตอที่
ระบุไว หรือเมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขไดตรวจปรากฏวาตนเปนพาหะของโรค และไดรับแจงความเปน
หนังสือแจงวาตนเปนพาหะของโรคติดตอ ซึ่งระบุไวดังตอไปนี้
(๑) วัณโรค
(๒) อหิวาตกโรค
(๓) ไขไทฟอยด
(๔) โรคบิด
(๕) ไขสุกใส
(๖) โรคคางทูม
(๗) โรคเรื้อน
(๘) โรคผิวหนังที่นารังเกียจ
(๙) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส
(๑๐) โรคอื่นๆ ตามที่ทางราชการกําหนด
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ขอ ๑๗ ในขณะทําการจําหนายสินคาหรือเรขายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ผูไดรับใบอนุญาต
ตองแสดงใบอนุญาตของตนไดเสมอ และทําการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ตามประเภทสินคา
และลักษณะการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะที่ไดกําหนดไวในใบอนุญาต
ผูรับใบอนุญาตหรือผูชวยจําหนายในที่หรือทางสาธารณะ ตองติดบัตรสุขลักษณะประจําตัวไวที่
หนาอกเสื้อดานซายตลอดเวลาที่จําหนายสินคา
ขอ ๑๘ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชไดเฉพาะผูรับใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
ซึ่งระบุไวในใบอนุญาตไมเกินหนึ่งคน
ขอ ๑๙ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหจําหนายสินคาในที่หรือทาง
สาธารณะ ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ สณ. ๖ กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอ
พรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลว ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุ
ใบอนุญาต หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบ
ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ
ขอ ๒๐ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของ
เทศบาลตําบลบางกระทึก
ขอ ๒๑ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป ใหยื่นคําขอบอกเลิกการดําเนิน
กิจการตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามแบบ สณ. ๗ กอนการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ขอ ๒๒ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนแปลงชนิด หรือประเภทสินคาหรือลักษณะวิธีการ
จําหนาย หรือสถานที่จัดวางสินคาใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือรายการอื่นใด ใหยื่นคําขอ
ตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามแบบ สณ. ๗
ขอ ๒๓ ในกรณีที่ใบอนุญาต หรือบัตรสุขลักษณะประจําตัวสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดใน
สาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือขอรับบัตรสุขลักษณะประจําตัวใหม
แลวแตกรณี ตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามแบบ สณ. ๗ ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย
ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี พรอมหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย
(๒) ใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจําตัวเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ
(๓) รูปถายของผูไดรับใบอนุญาตหรือผูชวยจําหนาย ขนาด ๑x๑ นิ้ว จํานวนคนละ
๓ รูป
ขอ ๒๔ การออกใบแทนใบอนุญาต หรือ การออกบัตรสุขลักษณะประจําตัวใหมใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ สณ. ๒ หรือ สณ. ๓ แลวแตกรณี โดย
ประทับตราสีแดงคําวา “ใบแทน” กํากับไวดวย และใหมี วัน เดือน ปที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อ
เจาพนักงานทองถิ่น หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน
(๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม
(๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดใน
สาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี และลงเลมที่ เลขที่ ปของใบแทน
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(๔) กรณีบัตรสุขลักษณะประจําตัว ใหออกใบสุขลักษณะประจําตัวใหม ตามแบบ สณ. ๔
หรือแบบ สณ. ๕ แลวแตกรณี โดยประทับตราสีแดงคําวา “ใบแทน” กํากับไวดวย
ขอ ๒๕ ใหใชแบบพิมพตางๆ ตามที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ ดังตอไปนี้
(๑) คําขอรับใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ใหใชแบบ สณ. ๑
(๒) ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ใหใชแบบ สณ. ๒
(๓) ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา
ใหใชแบบ สณ. ๕
(๔) บัตรสุขลักษณะประจําตัวผูจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการ
วางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ ใหใชแบบ สณ. ๓
(๕) บัตรสุขลักษณะประจําตัวผูจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการ
เรขายสินคา ใหใชแบบ สณ. ๔
(๖) คําขอตออายุ ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ใหใชแบบ สณ. ๖
(๗) คําขออนุญาตการตางๆ ใหใชแบบ สณ. ๗
ขอ ๒๖ ผูรับใบอนุญาตใหเปนผูจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ
ไมถูกตองตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไวคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวัน
กรณีที่ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง และมีเหตุที่ตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีกเจาพนักงานทองถิ่น
มีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได
ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ ในขอ ๕ มีความผิดตามมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๘ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ ในขอ ๑๐ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔ หรือ ขอ ๑๕
มีความผิดตามมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๙ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ ในขอ ๑๗ มีความผิดตามมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๐ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ ในขอ ๒๓ มีความผิดตามมาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๑ ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามขอ ๒๗ วรรคหนึ่ง
มีความผิดตามมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๒ บรรดาใบอนุญาตที่ไดออกกอนวันใชเทศบัญญัตินี้ ใหคงใชไดตอไปจนสิ้นอายุใบอนุญาต
นั้น
ขอ ๓๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจร มีอํานาจออกประกาศ
ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะ หรือสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่ในเขตเทศบาล
ตําบลบางกระทึก
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-เปนเขตหามจําหนายหรือซื้อสินคาโดยเด็ดขาด ซึ่ง หมายถึงวาผูใดขายสินคา หรือซื้อ
สินคาในเขตดังกลาวมีความผิด
-เปนเขตที่หามจําหนายสินคาบางชนิด หรือบางประเภท
-เปนเขตหามจําหนายสินคาตามกําหนดเวลา
-เปนเขตเปนหามจําหนายสินคา
(๒)
การกําหนดเขตดังกลาวตามขอ (๑) จะตองปดประกาศไว ในที่เปดเผย ณ
สํานักงานเทศบาลตําบลบางกระทึก และ บริเวณที่จะกําหนดเขตโดยตองกําหนดวันที่จะบังคับไวแตตอ งไม
นอยกวา ๑๕ วันนับแตวันประกาศ
ขอ ๓๔ หามมิใหโอนใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๓๕ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตกอนวันหมดอายุของใบอนุญาตนั้นได
ขอ ๓๖ ใหนายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และ
ใหมีอํานาจออกระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ลงชื่อ
(นายถาวร ประทุมเงิน)
นายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก
อนุมตั ิ
ลงนาม
(นายชนินทร บัวประเสริฐ)
ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม

๙

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก
เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒
ลําดับ

รายการ

บาทตอป

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
๑
๒
๓

จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ
ฉบับละ
จําหนายโดยลักษณะวิธีการเรขาย
ฉบับละ
การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตรา (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี

๕๐๐
๕๐

