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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง วาดวยการจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกั บ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทองและนายอําเภอเมืองบุรีรัมย จึงตราขอบัญญัติไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง เรื่อง การจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวทองตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง เรื่อง การจําหนายสินคาในที่
หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๐
บรรดาขอบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“สินคา” หมายความวา สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความวา อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
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“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
“เจ าพนั กงานสาธารณสุข ” หมายความว า เจ าพนัก งานซึ่ง ไดรั บ การแตง ตั้ งจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ขอ ๕ เจาพนักงานทองถิ่ น มีห นาที่ ควบคุม ดู แ ลที่ห รือ ทางสาธารณะเพื่ อประโยชนใชสอย
ของประชาชนทั่วไป
หามผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการ
จัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินคา
ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา และสถานที่ที่จะจัดวางสินคาเพื่อจําหนายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินคา
ในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ รวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได
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) แผงวางสินคาทําดวยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
(๔) จัดวางสินคาและสิ่งของใด ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอย ไมยื่นล้ําออกนอกบริเวณ
ที่กําหนด ทั้งนี้ รวมทั้งตัวของผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาดวย
(๕) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จําหนายสินคาในระหวางการจําหนายอยูเสมอ
(๖) หามมิใหกระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น เชน การใชเครื่องกําเนิดไฟฟา
เครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทป เปนตน
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(๗) เมื่อเสร็จสิ้นการจําหนายทุกครั้งตองเก็บสินคาและสิ่งของใด ๆ ที่เกี่ยวของจากบริเวณ
ที่จําหนายใหเรียบรอยโดยไมชักชา
(๘) หยุด การจําหนายสิน คาเพื่อสาธารณประโยชนห รือประโยชนของทางราชการ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบัวทองประกาศกําหนด
(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 มีการปกปด และมีที่ตักที่มีดามยาวหรือมีกอก
หรือทางเทรินน้ํา
(๖) น้ําแข็งที่ใชบริโภค
(๖.๑) ตองสะอาด
(๖.๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปด อยูสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๖.๓) ที่ตักน้ําแข็งมีดามยาว
(๖.๔) ตองไมนําอาหารหรือสิ่งของอยางอื่นไปแชไวในน้ําแข็ง
(๗) ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะ ลางดวยน้ําสะอาด ๒ ครั้ง หรือลางดวยน้ําไหล
และอุปกรณการลางตองวางสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๘) ชอน สอม ตะเกียบ วางตั้งเอาดามขึ้นในภาชนะโปรงสะอาดหรือวางเปนระเบียบ
ในภาชนะโปรงสะอาด และมีการปกปด เก็บสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
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(๙) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อนําไปกําจัด
(๑๐) ผูสมั ผัสอาหารแตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูปรุงตองผูกผากันเปอนและสวมหมวก
หรือเน็ทคลุมผม
(๑๑) ใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสําเร็จแลว
(๑๒) ผูสัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือตองปกปดแผลใหมิดชิด
(๑๓) หลักเกณฑอื่นๆใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่นหรือตามคําแนะนํา
ของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๘ ในการจําหนายสิน คาในที่ห รือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรข าย ผูจําหนาย
และผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย
(๒) ไมทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ
(๓) หามมิใหกระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น เชน การใชเครือ่ งขยายเสียง
เปนตน
(๔) หยุดการจําหนายสินคาเพื่อสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการตามที่
องคการบริหารสวนตําบลบัวทองประกาศกําหนด
(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 ๘
(๒) สวมเสื้อที่มีแขน ใชผากันเปอนที่สะอาด สวมรองเทาหุมสน มีสิ่งปกปดปองกัน
เสนผมมิใหตกลงในอาหาร
(๓) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถามีบาดแผลบริเวณมือตองทําแผลใหเรียบรอย
(๔) ไมสูบบุหรี่ในขณะเตรียม ทํา ประกอบ ปรุงหรือจําหนายอาหาร
(๕) ไมไอหรือจามรดบนอาหาร
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(๖) ที่เตรียม ทํา ประกอบ ปรุง และแผงวางจําหนายอาหารตองสูงจากพื้นไมนอยกวา
๖๐ เซนติเมตร
(๗) ไมเททิ้งเศษอาหาร หรือน้ําที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้ํา
สาธารณะ
(๘) ใชภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหาร
ที่สะอาด
(๙) ปกปดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณ
ในการจําหนายอาหาร เพื่อปองกันฝุนละออง แมลงวันและสัตวพาหะนําโรคอื่น ๆ
(๑๐) ใชน้ําที่สะอาดในการทํา ประกอบ ปรุง แชหรือลางอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร
เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหาร
(๑๑) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอ และไมเททิ้งมูลฝอยลงในทอ
หรือทางระบายน้ําสาธารณะ
(๑๒) หลักเกณฑอื่น ๆ ใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่นหรือตามคําแนะนํา
ของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๑๐ ห า มผู จํ า หน า ยและผู ช ว ยจํ า หน า ยสิ น ค า ประกอบกิ จ การเมื่ อ มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ว า
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

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๘๗ ง

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบัวทองกําหนด พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบัวทองประกาศกําหนด
ขอ ๑๒ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๑๓ เมื่อไดรับ คําขอรับ ใบอนุญ าตหรือคําขอตออายุใบอนุญ าตให เจาพนักงานทองถิ่ น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณข องคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดัง กลาวไมถูกตองหรือไมสมบูร ณ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงือ่ นไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปน ที่ จะตองสง คืน คําขอแกผูข ออนุญ าตก็ใหส งคืน คําขอพรอมทั้ง แจงความไมถูกตอ ง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่น ตองออกใบอนุญ าตหรือมีห นัง สือแจงคําสั่ง ไมอนุญ าตพรอมดว ยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด
ในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบ หาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๑๔ ผูไดรับใบอนุญาตใหจําหนายสินคาและผูชวยจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
จะตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบัวทองประกาศกําหนด และจะตองติดบัตรประจําตัว
ไวที่อกเสื้อดานซายตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๘๗ ง

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ขอ ๑๕ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลบัวทองเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญ าตจะตองยื่น คําขอกอนใบอนุญ าตสิ้น อายุ เมื่อไดยื่น คําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๑๐ และขอ ๑๑ ดวย
ขอ ๑๖ ผูไ ดรับ ใบอนุญ าตตองเสียค าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัต ราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแต
ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลบัวทอง
ขอ ๑๘ ผูไดรับ ใบอนุญ าตตอ งแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๑๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบัวทองกําหนด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๘๗ ง

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๐ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร
แตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๑ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตัง้ แตสองครัง้ ขึน้ ไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้
และการไมป ฏิ บัติ ห รื อปฏิ บัติ ไ ม ถูกต องนั้น กอใหเ กิด อัน ตรายอยา งรา ยแรงตอสุ ข ภาพของประชาชน
หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๒๒ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๒๓ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๘๗ ง

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ขอ ๒๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวทองเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และมีอํานาจติดตาม วินิจฉัย ออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ชาตรี ทาวพยุง
นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง
เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๙
ลําดับที่

รายการ

ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
๑
จําหนายโดยลักษณะวิธีตั้งวางสินคา
ในที่ใดที่หนึ่งเปนปกติ
๑.๑ พื้นที่ประกอบการ ไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร
๑.๒ พื้นที่ประกอบการ ไมเกิน ๒๐ ตารางเมตร
๑.๓ พื้นที่ประกอบการ ตั้งแต ๒๑ ตารางเมตรขึ้นไป
๒
จําหนายโดยลักษณะการเรขาย
(แผงลอย,ลอเลื่อน)
๓
จําหนายโดยลักษณะการตั้ง วาง ขาย เปนครั้งคราว
(งานเทศกาล,งานแสดงสินคาและอื่นๆ)
๓.๑ พื้นที่ประกอบการ ไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร
๓.๒ พื้นที่ประกอบการ ไมเกิน ๒๐ ตารางเมตร
๓.๓ พื้นที่ประกอบการ ไมเกิน ๓๐ ตารางเมตร
๓.๔ พื้นที่ประกอบการ ตั้งแต ๓๑ ตารางเมตรขึ้นไป

อัตราคาธรรมเนียม
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