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สํ าเนา
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด
เรื่อง การจําหน่ ายสิ นค้ าในทีห่ รือทางสาธารณะ
พ.ศ. 2540
....................................
โดยที่เป็ นการสมควรตราเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองปากเกร็ ด ว่าด้วยการจําหน่ าย
สิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 60 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 ประกอบกับมาตรา
43,54,55,58 และมาตรา 63 แห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 เทศบาลเมืองปากเกร็ ด
โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข และได้รับความเห็ นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปากเกร็ ด
และโดยอนุ ม ัติ ข องผูว้ ่ า ราชการจัง หวัด นนทบุ รี จึ ง ออกเทศบัญ ญัติ ข องเทศบาลเมื อ งปากเกร็ ด
ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ ด เรื่ อง การจําหน่ าย
สิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ พ.ศ. 2540”
ข้อ 2 เทศบัญ ญัติ น้ ี ให้ใ ช้บ ัง คับ ภายในเขตเทศบาลเมื อ งปากเกร็ ด ตั้ง แต่ ว ัน ที่ ไ ด้
ประกาศไว้โดยเปิ ดเผย ณ สํานักงานเทศบาลเมืองปากเกร็ ด แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
1. เทศบัญญัติของเทศบาลตําบลปากเกร็ ด เรื่ อง ควบคุมแผงลอย พ.ศ. 2535
2. เทศบัญญัติของเทศบาลตําบลปากเกร็ ด เรื่ อง ควบคุมผูเ้ ร่ ขาย พ.ศ. 2535
บรรดาเทศบัญ ญัติ กฎ ข้อ บัง คับ ระเบี ย บ คํา สั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ ต ราไว้แ ล้ว
ในเทศบัญญัติน้ ี หรื อซึ่งขัดหรื อแย้งกับเทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้เทศบัญญัติน้ ีแทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัติน้ ี
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี เมืองปากเกร็ ด
“ที่ ห รื อ ทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ ห รื อ ทางซึ่ ง มิ ใ ช่ เ ป็ นของ
เอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ หรื อใช้สญ
ั จรได้
“เร่ ขาย” หมายความว่า การจําหน่ ายสิ นค้าในที่ หรื อทางสาธารณะที่จดั ไว้
โดยมิได้จดั วางอยูใ่ นที่หนึ่งที่ใดเป็ นปกติ ไม่วา่ จะเป็ นทางบกหรื อทางนํ้า
ข้อ 5 ห้ามมิ ให้ผูใ้ ดจําหน่ ายสิ นค้าในที่ หรื อทางสาธารณะซึ่ งได้ประกาศระบุห้าม
ไม่ว่าจะเป็ นการจําหน่ ายในลักษณะวิธีการจัดวางสิ นค้าในที่หนึ่ งที่ใดเป็ นปกติหรื อเร่ ขาย เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 6 การจําหน่ ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ ผูจ้ าํ หน่ ายและผูช้ ่วยจําหน่ ายจะต้อง
ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
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(1) แต่งกายสะอาด สุ ภาพเรี ยบร้อย
(2) จัดวางสิ่ งของให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ไม่ยนื่ ลํ้าบริ เวณที่กาํ หนด ร่ มหรื อ
ผ้าใบบังแดด รวมทั้งตัวผูค้ า้ ต้องไม่ล้ าํ ลงบนผิวจราจร
(3) แผงสําหรับวางขาย เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ ต้องทําด้วยวัตถุที่แข็งแรง มี
ขนาดและความสูง จากพื้นตามที่เทศบาลเมืองปากเกร็ ดกําหนด
(4) รั ก ษาความสะอาดบริ เ วณที่ จ าํ หน่ า ยสิ น ค้า อยู่เ สมอ ทั้ง ในระหว่ างทํา
การค้าและหลังจากเลิกทําการค้าแล้ว
(5) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะไว้ให้เพียงพอ
(6) ให้ จ ัด วางสิ น ค้า ที่ จ าํ หน่ า ยบนแผง หรื อ จัด วางในลัก ษณะอื่ น ตามที่
เทศบาลเมืองปากเกร็ ดกําหนด
(7) ห้ามพาด ติดตั้งวางแผงค้า เกาะเกี่ยวสายไฟฟ้ า หลอดไฟฟ้ าหรื ออุปกรณ์
เกี่ยวกับการขายรวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือก หรื อยึดสิ่ งหนึ่ งสิ่ ง
ใดกับคอกต้นไม้ หรื อต้นไม้โดยเด็ดขาด
(8) ห้ามมิให้ใช้เครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าที่ใช้เครื่ องยนต์มีเสี ยงดัง
(9) ห้ามใช้เครื่ องขยายเสี ยงหรื อเปิ ดวิทยุเทป หรื อการกระทําการโดยวิธีอื่นใด
ที่ก่อให้เกิดเสี ยงดังจนเกิดเหตุรําคาญแก่ผอู ้ ื่น
(10) ห้ามนํารถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรื อล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพื่อ
จําหน่ายสิ นค้า
(11) หยุด ประกอบการค้า กรณี มีเ หตุ พิ เ ศษเพื่ อ ประโยชน์ข องทางราชการ
ตามที่เทศบาลเมืองปากเกร็ ดกําหนด
(12) หลังจากเลิกทําการค้า ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการค้า
ออกจากบริ เวณที่อนุญาต ให้แล้วเสร็ จโดยไม่ชกั ช้า
(13) ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ ยวด้วยสุ ขลักษณะตามคําแนะนํา ของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ขและคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ
และคําสัง่ เทศบาลเมืองปากเกร็ ด
ข้อ 7 การจําหน่ ายสิ นค้าประเภทอาหารในที่หรื อทางสาธารณะ ผูจ้ าํ หน่ ายและผูช้ ่วย
จําหน่ายจะต้องปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบตั ิตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 6 (1) (13)
(2) แต่ ง กายด้ว ยเสื้ อ ผ้า ที่ มี แ ขน และสวมผ้า กัน เปื้ อนที่ ส ะอาดเรี ย บร้ อ ย
รวมทั้งสวมรองเท้าขณะเตรี ยมทําประกอบ ปรุ ง หรื อจําหน่ายอาหาร
(3) ตัดเล็บมือให้ส้ ัน ถ้ามีบาดแผล มีการบาดเจ็บ การถูกลวกหรื อระคาย
เคืองผิวหนังบริ เวณมือหรื อนิ้วมือ ต้องปิ ดบาดแผลให้เรี ยบร้อย
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(4) ไม่สูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหาร ในขณะเตรี ยม ทํา ประกอบ
ปรุ งหรื อจําหน่ายอาหาร หรื อไม่ไอจามรดบนอาหาร
(5) ที่เตรี ยมทํา ประกอบ ปรุ ง และแผงวางจําหน่าย ต้องสู งจากพื้นอย่างน้อย
60 เซนติเมตร
(6) การจําหน่ายอาหารที่ตอ้ งมีการล้างภาชนะอุปกรณ์ จะต้องมีที่ลา้ งภาชนะ
อุปกรณ์ที่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร รวมทั้งต้องจัดให้มีบ่อดัก
ไขมันก่อนระบายลงสู่ท่อระบายนํ้าสาธารณะ
(7) รักษาเครื่ องมือ เครื่ องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจําหน่ ายอาหาร
ให้สะอาดและใช้การได้ดีอยูเ่ สมอ
(8) ให้ปกปิ ดอาหาร เครื่ องปรุ งอาหาร ภาชนะใส่ อาหาร เครื่ องมือเครื่ องใช้
สํ า หรั บ ประกอบอาหาร ด้ว ยอุ ป กรณ์ ที่ ส ามารถป้ องกัน ฝุ่ นละออง
แมลงวัน และสัตว์ซ่ ึ งเป็ นพาหะนําโรค รวมทั้งดูแลรักษาให้สะอาดและ
ใช้การได้ดีอยูเ่ สมอ
(9) ใช้น้ าํ สะอาดในการทํา ประกอบ ปรุ ง แช่ ล้างอาหาร ภาชนะเครื่ องใช้
และปฏิบตั ิให้ถูกสุ ขลักษณะอยูเ่ สมอ
(10) ใช้วสั ดุ ภาชนะอุปกรณ์ที่สะอาด ปลอดภัย สําหรับใส่ หรื อเตรี ยม ทํา
ประกอบ ปรุ ง และจําหน่ายอาหาร
(11) วัสดุใส่ เครื่ องปรุ งรสต่างๆ ต้องไม่ใช้ที่เป็ นพลาสติก ให้ใช้ที่เป็ นแก้ว
เมลามี น สแตนเลส หรื อวัสดุ อื่น ที่ เ จ้าพนักงานสาธารณสุ ขเห็ นชอบ
และมีฝาปิ ดมิดชิด
(12) ห้ามใช้มือหยิบจับอาหาร ให้ใช้ที่คีบจับอาหาร หรื อถุงมื อที่ สะอาด
เพื่อใช้หยิบจับอาหารโดยเฉพาะ
(13) ห้ามใช้ตะเกียบ ช้อนสังกะสี ที่ตกแต่งสี
(14) ห้ามใช้กระดาษที่พิมพ์ดว้ ยหมึก ห่อหุม้ อาหาร
(15) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่มีฝาปิ ดมิดชิดไว้ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเททิ้ง
ลงในท่อระบายนํ้าหรื อทางสาธารณะ
(16) จัดให้มีการป้ องกันอันตรายต่อสุ ขภาพ รวมทั้งป้ องกันไม่ให้เกิ ดเหตุ
รําคาญเนื่องจากการจําหน่าย เตรี ยม ทํา ประกอบ ปรุ ง และเก็บอาหาร
(17) ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ ยวด้วยสุ ขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ข และคํา สั่ ง ของเจ้า พนั ก งานท้อ งถิ่ น รวมทั้ง ระเบี ย บ
ข้อบังคับ และคําสัง่ ของเทศบาลเมืองปากเกร็ ด
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ข้อ 8 การเร่ ขายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ ผูจ้ าํ หน่ ายและผูช้ ่ วยจําหน่ ายจะต้อง
ปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
(1) จําหน่ายสิ นค้าในบริ เวณที่อนุญาตให้จาํ หน่ายได้
(2) ต้องแต่งกายสะอาด สุ ภาพเรี ยบร้อย
(3) มูลฝอยจากการขายเร่ ขาย ห้ามทิ้งลงในที่หรื อทางสาธารณะ
(4) ในขณะที่เร่ ขายสิ นค้า ห้ามใช้เครื่ องขยายเสี ยงหรื อเปิ ดวิทยุเทป หรื อส่ ง
เสี ยงดังจนเป็ นเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ผอู ้ ื่น
(5) ห้ามนํารถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรื อล้อเลื่ อน ไปจอดบนทางเท้าเพื่อ
จําหน่ายสิ นค้า
(6) หยุดประกอบการค้ากรณี พิเ ศษ เพื่อประโยชน์ของทางราชการตามที่
เทศบาลเมืองปากเกร็ ดกําหนด
(7) ปฏิ บตั ิ การอื่ นใดเกี่ ยวด้วยสุ ขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณะสุ ข และคํา สั่ ง ของเจ้า พนั ก งานท้อ งถิ่ น รวมทั้ง ระเบี ย บ
ข้อบังคับ และคําสัง่ ของเทศบาลเมืองปากเกร็ ด
ข้อ 9 การเร่ ขายสิ นค้าประเภทอาหารในที่หรื อทางสาธารณะ ผูจ้ าํ หน่าย ผูช้ ่วยจําหน่าย
จะต้องปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบตั ิตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 8 (1) – (6)
(2) อาหารที่เร่ ขายต้องสะอาด ปลอดภัย
(3) ใช้วสั ดุ ภาชนะ หี บห่อที่สะอาด ปลอดภัย สําหรับใส่ อาหาร
(4) ดูแลรักษาเครื่ องมือ เครื่ องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเร่ ขายอาหาร
ให้สะอาดและใช้การได้ดีอยูเ่ สมอ
(5) จัดอาหารแยกตามประเภทของสิ นค้าให้เป็ นระเบียบ
(6) แต่งกายด้วยเสื้ อผ้าที่มีแขน สะอาดเรี ยบร้อย และสวมรองเท้า ขณะทํา
การเร่ ขายอาหาร
(7) ตัดเล็บมือให้ส้ นั ถ้าที่บาดแผลบริ เวณมือต้องปิ ดบาดแผลให้เรี ยบร้อย
(8) ไม่สูบบุหรี่ หรื อไอจามรดอาหาร ในขณะจําหน่าย
(9) ปฏิ บตั ิ การอื่ นใดเกี่ ยวด้วยสุ ขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ข และคํา สั่ ง ของเจ้า พนั ก งานท้อ งถิ่ น รวมทั้ง ระเบี ย บ
ข้อบังคับและคําสัง่ ของเทศบาล เมืองปากเกร็ ด
ข้อ 10 ห้ามผูจ้ าํ หน่ ายและผูช้ ่ วยจําหน่ ายประกอบกิจการเมื่อมีเหตุควรเชื่ อว่าตนเป็ น
โรคติดต่อที่ระบุไว้ หรื อเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขได้ตรวจปรากฏว่าตนเป็ นพาหะของโรคและได้รับ
แจ้งความเป็ นหนังสื อแจ้งว่าตนเป็ นพาหะของโรคติดต่อซึ่งระบุไว้ ดังต่อไปนี้ คือ
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(1) วัณโรค
(6) โรคคางทูม
(2) อหิ วาตกโรค
(7) โรคเรื้ อน
(3) ไข้ไทฟอยด์
(8) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
(4) โรคบิด
(9) ไข้หวัด
(5) ไข้สุกใส
(10) โรคอื่นๆ ตามที่ทางการแพทย์แจ้งว่าเป็ นโรคติดต่อ
ข้อ 11 ถ้า ปรากฏว่ า ผูจ้ ํา หน่ า ยหรื อ ผูช้ ่ ว ยจํา หน่ า ยผู ้ใ ดเป็ นโรคติ ด ต่ อ หรื อ พาหะ
ของโรคติดต่อที่ระบุไว้ใน ข้อ 10 ซึ่ งเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขเห็นว่า ถ้าอนุญาตให้จาํ หน่ายสิ นค้าในที่
หรื อทางสาธารณะต่อไป จะก่อให้เกิดอันตราย อย่ า งร้ า ยแรงแก่ สุ ข ภาพของประชาชน ให้ เ จ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจสัง่ ให้เพิกถอนใบอนุญาตของผูน้ ้ นั เสี ย
ข้อ 12 ผูข้ อรับใบอนุ ญาตและผูช้ ่วยจําหน่ ายในที่หรื อทางสาธารณะ ต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้องไม่เป็ นโรคติดต่อหรื อพาหะของโรคติดต่อ ตามที่กาํ หนดไว้ใน ข้อ 10
(2) เงื่อนไขอื่นตามที่เทศบาลเมืองปากเกร็ ดกําหนด
ข้อ 13 ผูใ้ ดจะขอรับใบอนุ ญาตจําหน่ ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ ให้ยื่นคําขอต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ สณ. 1 พร้อมกับเอกสารตามที่เทศบาลเมืองปากเกร็ ดกําหนด และรู ป
ถ่ายหน้าตรงครึ่ งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 X 1 นิ้ ว ของผูข้ อรับใบอนุ ญาตและ
ผูช้ ่วยจําหน่าย คนละ 3 รู ป เพื่อติดไว้ในทะเบียน 1 รู ป ในใบอนุญาต 1 รู ป และบัตรสุ ขลักษณะ
ประจําตัวอีก 1 รู ป
ผูใ้ ดจะขอรั บ ใบอนุ ญ าตเร่ ข ายสิ น ค้า ในที่ ห รื อ ทางสาธารณะ ให้ยื่ น คํา ขอต่ อ เจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามแบบ สณ. 4 พร้อมกับเอกสารตามที่เทศบาลเมืองปากเกร็ ดกําหนด และรู ปถ่าย
หน้าตรงครึ่ งตัวไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1X 1 นิ้ว ของผูร้ ับขอใบอนุ ญาตและผูช้ ่วย
จํา หน่ าย คนละ 3 รู ป เพื่อติ ด ไว้ในทะเบี ย น 1 รู ป ในใบอนุ ญาต 1 รู ป และบัตรสุ ขลัก ษณะ
ประจําตัว อีก 1 รู ป
ข้อ 14 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของคําขอ
อนุ ญาตตามข้อ 13 แล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่ อนไขที่ กาํ หนดไว้ให้ออก
ใบอนุญาต ตามแบบ สณ. 2 หรื อแบบ สณ. 5 และบัตรประจําตัวผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตตามแบบ สณ. 3 หรื อ
แบบ สณ. 6 แล้วแต่กรณี
ข้อ 15 ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตต้องชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตการเก็บขนขยะมูลฝอย
และค่ารักษาความสะอาด ตามอัตราท้ายเทศบัญญัติน้ ี ภายในกําหนดสิ บห้าวัน นับแต่วนั ที่ผูไ้ ด้รับ
ใบอนุ ญาต ผูแ้ ทน หรื อผูร้ ั บมอบอํานาจจากผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตได้รับหนังสื อแจ้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หากมิได้ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมภายในระยะเวลาที่กาํ หนด จะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ
ยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนี ยมที่ คา้ งชําระ เว้นแต่ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตจะได้บอกเลิกดําเนิ นกิ จการนั้น
ก่อนถึงกําหนดที่จะต้องชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าว
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การแจ้ง ตามวรรคหนึ่ งให้ เ จ้า พนั ก งานท้อ งถิ่ น ทํา เป็ นหนั ง สื อ แจ้ง ให้ ผู ้ไ ด้รั บ
ใบอนุ ญาต ผูแ้ ทน หรื อผูร้ ั บมอบอํานาจจากผูไ้ ด้รับอนุ ญาตทราบ ในกรณี ไม่พบตัวหรื อไม่ยอมรั บ
หนังสื อ ให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ หรื อปิ ดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิ ดเผย เห็นได้ง่าย
ณ ภูมิลาํ เนา หรื อสํานักทําการงานของผูด้ าํ เนิ นกิ จการ และให้ถือว่าผูน้ ้ นั ได้ทราบคําสั่งแล้ว ตั้งแต่
เวลาที่คาํ สัง่ ไปถึง หรื อวันปิ ดคําสัง่ แล้วแต่กรณี
ข้อ 16 ในขณะทําการจําหน่ายสิ นค้าหรื อเร่ ขายสิ นค้าในที่ หรื อทางสาธารณะ ผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุ ญาตของตนได้เสมอ และทําการจําหน่ายสิ นค้าหรื อเร่ ขายสิ นค้าในที่ หรื อ
ทางสาธารณะตามประเภทสิ นค้า และลักษณะการจําหน่ ายสิ นค้าในที่ หรื อทางสาธารณะที่ได้รับ
อนุญาต
ผู ้ไ ด้รั บ ใบอนุ ญ าต หรื อผู ้ช่ ว ยจํา หน่ า ยในที่ หรื อทางสาธารณะ ต้อ งติ ด บัต ร
สุ ขลักษณะประจําตัวไว้ที่หน้าอกเสื้ อด้านซ้าย ตลอดเวลาที่จาํ หน่ายสิ นค้า
ข้อ 17 ใบอนุ ญาตฉบับหนึ่ ง ให้ใช้ได้เฉพาะผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตกับผูช้ ่วยจําหน่ ายในที่
หรื อทางสาธารณะ ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตไม่เกินหนึ่งคน และห้ามไม่ให้โอนใบอนุญาต
ข้อ 18 เมื่อผูไ้ ด้รับอนุ ญาตประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตให้จาํ หน่ ายสิ นค้า หรื อเร่ ขาย
สิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สณ. 7 พร้ อมกับชําระ
ค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้ นอายุ
ข้อ 19 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุญาต
ข้อ 20 เมื่อผูไ้ ด้รับอนุ ญาตไม่ประสงค์จะประกอบการต่อไป ให้ยื่นคําขอบอกเลิกการ
ดําเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สณ. 8
ข้อ 21 หากผูไ้ ด้รับอนุ ญาตประสงค์จะเปลี่ ยนแปลงชนิ ดหรื อประเภทสิ นค้า หรื อ
ลักษณะวิธีการจําหน่ายหรื อสถานที่จดั วางสิ นค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรื อรายการ
อื่นใด ให้ยนื่ คําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สณ. 8
ข้อ 22 หากปรากฏว่าใบอนุ ญาต หรื อบัตรสุ ขลักษณะประจําตัวสู ญหาย ถูกทําลาย
หรื อชํารุ ดในสาระสําคัญ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตจะต้องยืน่ คําขอต่อเจ้าพนักงาน ตามแบบ สณ. 8 เพื่อขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตหรื อขอรับบัตรสุ ขลักษณะประจําตัวใหม่ แล้วแต่กรณี ภายในสิ บห้าวัน นับแต่วนั ที่
ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรื อชํารุ ดในสาระสําคัญ แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตาํ รวจ กรณี การสูญหายหรื อถูกทําลาย
(2) ใบอนุญาตหรื อบัตรสุ ขลักษณะประจําตัวเดิม กรณี ชาํ รุ ดในสาระสําคัญ
(3) รู ปถ่ายของผูไ้ ด้รับอนุญาต และผูช้ ่วยจําหน่ าย ขนาด 1X1 นิ้ว จํานวน
คนละ 3 รู ป
ข้อ 23 การออกใบแทนใบอนุญาตหรื อการออกบัตรสุ ขลักษณะประจําตัวใหม่ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่น ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
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(1) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ สณ. 2 หรื อแบบ สณ. 5 แล้วแต่กรณี
โดยประทับตราสี แดงคําว่า “ใบแทน” กํากับไว้ดว้ ยและให้มี วัน เดือน ปี
ที่ออกใบแทน พร้ อมทั้งลงลายมือชื่ อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรื อผูท้ ี่ ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(2) บัน ทึ ก ด้า นหลัง ต้น ขั้ว ใบอนุ ญ าตเดิ ม แล้ว ระบุ ส าเหตุ ก ารสู ญ หาย
ถูกทําลายหรื อชํารุ ดในสาระสําคัญของใบอนุ ญาตเดิมแล้วแต่กรณี และ
เล่มที่ ปี พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต
(3) กรณี บตั รสุ ขลักษณะประจําตัวสู ญหายหรื อชํารุ ดให้ออกบัตรสุ ขลักษณะ
ประจําตัวใหม่ตามแบบ สณ. 3 หรื อแบบ สณ. 6 แล้วแต่กรณี
ข้อ 24 ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ตามที่กาํ หนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัติน้ ี ดังต่อไปนี้
(1) คําขอรับใบรับอนุ ญาตเป็ นผูจ้ าํ หน่ ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะให้ใช้
แบบ สณ. 1
(2) ใบอนุญาตจําหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะให้ใช้แบบ สณ.2
(3) บัตรประจําตัวผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตจําหน่ ายสิ นค้าในที่ หรื อทางสาธารณะ
ใช้แบบ สณ. 3
(4) คําขอรั บใบรั บอนุ ญาตเป็ นผูเ้ ร่ ขายสิ นค้าในที่ หรื อทางสาธารณะให้ใ ช้
แบบ สณ.4
(5) ใบอนุญาตเร่ ขายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะให้ใช้แบบ สณ. 5
(6) บัตรประจําตัวผูท้ ี่ได้รับใบอนุ ญาตเร่ ขายสิ นค้าในที่ หรื อทางสาธารณะ
ให้ใช้ แบบ สณ. 6
(7) คําขอต่ออายุใบอนุญาตเป็ นผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าหรื อเร่ ขายสิ นค้าในที่หรื อทาง
สาธารณะให้ใช้แบบ สณ. 7
(8) คําขออนุญาตการต่างๆ ให้ใช้แบบ สณ. 8
ข้อ 25 ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตและผูช้ ่วยจําหน่าย ต้องจําหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ
ตามเวลาที่เทศบาลเมืองปากเกร็ ดกําหนด
ข้อ 26 ห้ามผูร้ ั บใบอนุ ญาตทําการโอนใบอนุ ญาตให้แ ก่ ผูอ้ ื่ น เว้นแต่ เ ป็ นการโอน
แก่สามี ภรรยา บุตร พี่ และน้อง
ข้อ 27 ให้นายกเทศมนตรี เมืองปากเกร็ ด รักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติและให้มี
อํานาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ เพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี
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ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2540
(ลงชื่อ)
วิชัย บรรดาศักดิ์
(นายวิชยั บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรี เมืองปากเกร็ ด
อนุมัติ
(ลงนาม) วีระชัย แนวบุญเนียร
(นายวีระชัย แนวบุญเนียร)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้
เพื่อใช้เป็ นหลักเกณฑ์ในการควบคุ ม
การจําหน่ ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ ในการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับสุ ขลักษณะส่ วนบุคคล
ของผู ้จ ํา หน่ า ย หรื อผู ้ช่ ว ยจํา หน่ า ยสิ น ค้า สุ ข ลัก ษณะในการใช้ก รรมวิ ธี เ พื่ อ รั ก ษาความสะอาด
และป้ องกันอันตรายต่อสุ ขภาพ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ การออกใบอนุ ญาต
ใบแทนอนุ ญ าต การต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต และอัต ราค่ า ธรรมเนี ย ม จึ ง จํา เป็ นต้อ งตราเทศบัญ ญัติ
เพื่อใช้บงั คับภายในเขตเทศบาลเมืองปากเกร็ ด

32

บัญชีอตั ราค่าธรรมเนียม
ลําดับที่
1

2

3

4

รายการ

บาท

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้จาํ หน่ายสิ นค้า
ในที่หรื อทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวางสิ นค้า
ในที่หนึ่งที่ใดเป็ นปกติ
ฉบับละ

100

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้จาํ หน่ายสิ นค้า
ในที่หรื อทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ ขาย
ฉบับละ

50

อัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย
เดือนละ

25

อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาความสะอาด
ตารางเมตร/บาท/วัน

2

