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สําเนา 
เทศบัญญตัิเทศบาลเมืองปากเกร็ด 

เร่ือง  การจําหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 
พ.ศ. 2540 

.................................... 
  โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบญัญติัของเทศบาลเมืองปากเกร็ด  ว่าดว้ยการจาํหน่าย
สินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  60  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496       
แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมาตรา  5  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2510  ประกอบกบัมาตรา 
43,54,55,58  และมาตรา  63  แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  เทศบาลเมืองปากเกร็ด  
โดยคาํแนะนาํของเจา้พนักงานสาธารณสุข  และไดรั้บความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปากเกร็ด  
และโดยอนุมัติของผูว้่าราชการจังหวัดนนทบุรี  จึงออกเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองปากเกร็ด              
ไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1 เทศบญัญติัน้ี  เรียกว่า  “เทศบญัญติัเทศบาลเมืองปากเกร็ด  เร่ือง  การจาํหน่าย
สินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2540” 
  ข้อ 2 เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับภายในเขตเทศบาลเมืองปากเกร็ด  ตั้ งแต่วันท่ีได้
ประกาศไวโ้ดยเปิดเผย  ณ  สาํนกังานเทศบาลเมืองปากเกร็ด  แลว้เจด็วนั 
  ขอ้ 3 ใหย้กเลิก 
  1. เทศบญัญติัของเทศบาลตาํบลปากเกร็ด  เร่ือง  ควบคุมแผงลอย  พ.ศ. 2535 
  2. เทศบญัญติัของเทศบาลตาํบลปากเกร็ด  เร่ือง  ควบคุมผูเ้ร่ขาย  พ.ศ. 2535 
  บรรดาเทศบัญญัติ   กฎ   ข้อบังคับ   ระเบียบ   คําสั่ง อ่ืนใดในส่วนท่ีตราไว้แล้ว             
ในเทศบญัญติัน้ี  หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัเทศบญัญติัน้ี  ใหใ้ชเ้ทศบญัญติัน้ีแทน 
  ขอ้ 4 ในเทศบญัญติัน้ี   
   “เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน”  หมายความวา่  นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด 
   “ท่ีหรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของ
เอกชนและประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์  หรือใชส้ญัจรได ้
   “เร่ขาย”  หมายความว่า  การจาํหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะท่ีจดัไว ้ 
โดยมิไดจ้ดัวางอยูใ่นท่ีหน่ึงท่ีใดเป็นปกติ  ไม่วา่จะเป็นทางบกหรือทางนํ้า 
  ขอ้ 5 ห้ามมิให้ผูใ้ดจาํหน่ายสินคา้ในท่ี  หรือทางสาธารณะซ่ึงไดป้ระกาศระบุห้าม      
ไม่ว่าจะเป็นการจาํหน่ายในลกัษณะวิธีการจดัวางสินคา้ในท่ีหน่ึงท่ีใดเป็นปกติหรือเร่ขาย  เวน้แต่ไดรั้บ
อนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ขอ้ 6 การจาํหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  ผูจ้าํหน่ายและผูช่้วยจาํหน่ายจะตอ้ง
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
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(1) แต่งกายสะอาด  สุภาพเรียบร้อย 
(2) จดัวางส่ิงของใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย  ไม่ยืน่ลํ้าบริเวณท่ีกาํหนด  ร่มหรือ

ผา้ใบบงัแดด  รวมทั้งตวัผูค้า้ตอ้งไม่ลํ้าลงบนผวิจราจร 
(3) แผงสาํหรับวางขาย  เช่น  แคร่  แท่น  โต๊ะ  ตอ้งทาํดว้ยวตัถุท่ีแขง็แรง  มี

ขนาดและความสูง  จากพื้นตามท่ีเทศบาลเมืองปากเกร็ดกาํหนด 
(4) รักษาความสะอาดบริเวณท่ีจาํหน่ายสินคา้อยู่เสมอ  ทั้งในระหว่างทาํ

การคา้และหลงัจากเลิกทาํการคา้แลว้ 
(5) จดัใหมี้ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะไวใ้หเ้พียงพอ 
(6) ให้จัดวางสินคา้ท่ีจาํหน่ายบนแผง  หรือจัดวางในลักษณะอ่ืน  ตามท่ี

เทศบาลเมืองปากเกร็ดกาํหนด 
(7) หา้มพาด  ติดตั้งวางแผงคา้  เกาะเก่ียวสายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์

เก่ียวกบัการขายรวมตลอดถึงการตอกตะปู    ผกูเชือก  หรือยึดส่ิงหน่ึงส่ิง
ใดกบัคอกตน้ไม ้ หรือตน้ไมโ้ดยเดด็ขาด 

(8) หา้มมิใหใ้ชเ้คร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ีใชเ้คร่ืองยนตมี์เสียงดงั 
(9) หา้มใชเ้คร่ืองขยายเสียงหรือเปิดวิทยเุทป  หรือการกระทาํการโดยวิธีอ่ืนใด

ท่ีก่อใหเ้กิดเสียงดงัจนเกิดเหตุรําคาญแก่ผูอ่ื้น 
(10) ห้ามนาํรถยนต์  รถจกัรยานยนต์  หรือลอ้เล่ือนไปจอดบนทางเทา้เพื่อ

จาํหน่ายสินคา้ 
(11) หยุดประกอบการคา้กรณีมีเหตุพิเศษเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  

ตามท่ีเทศบาลเมืองปากเกร็ดกาํหนด 
(12) หลงัจากเลิกทาํการคา้  ตอ้งเก็บวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบการคา้  

ออกจากบริเวณท่ีอนุญาต  ใหแ้ลว้เสร็จโดยไม่ชกัชา้ 
(13) ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะตามคาํแนะนาํ  ของเจา้พนักงาน

สาธารณสุขและคาํสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  รวมทั้งระเบียบ  ขอ้บงัคบั  
และคาํสัง่เทศบาลเมืองปากเกร็ด 

ขอ้ 7 การจาํหน่ายสินคา้ประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะ  ผูจ้าํหน่ายและผูช่้วย
จาํหน่ายจะตอ้งปฏิบติั  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ปฏิบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้  6 (1)  (13) 
(2) แต่งกายด้วยเส้ือผา้ท่ีมีแขน  และสวมผา้กันเป้ือนท่ีสะอาดเรียบร้อย  

รวมทั้งสวมรองเทา้ขณะเตรียมทาํประกอบ  ปรุง  หรือจาํหน่ายอาหาร 
(3) ตดัเล็บมือให้สั้ น  ถา้มีบาดแผล  มีการบาดเจ็บ  การถูกลวกหรือระคาย

เคืองผวิหนงับริเวณมือหรือน้ิวมือ  ตอ้งปิดบาดแผลใหเ้รียบร้อย 
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(4) ไม่สูบบุหร่ี  ขบเค้ียว  รับประทานอาหาร  ในขณะเตรียม  ทาํ  ประกอบ  
ปรุงหรือจาํหน่ายอาหาร  หรือไม่ไอจามรดบนอาหาร 

(5) ท่ีเตรียมทาํ  ประกอบ  ปรุง  และแผงวางจาํหน่าย  ตอ้งสูงจากพื้นอยา่งนอ้ย  
60  เซนติเมตร 

(6) การจาํหน่ายอาหารท่ีตอ้งมีการลา้งภาชนะอุปกรณ์  จะตอ้งมีท่ีลา้งภาชนะ
อุปกรณ์ท่ีสูงจากพื้นอยา่งนอ้ย  60  เซนติเมตร  รวมทั้งตอ้งจดัให้มีบ่อดกั
ไขมนัก่อนระบายลงสู่ท่อระบายนํ้าสาธารณะ 

(7) รักษาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้และอุปกรณ์ต่างๆ  ท่ีใชใ้นการจาํหน่ายอาหาร
ใหส้ะอาดและใชก้ารไดดี้อยูเ่สมอ 

(8) ให้ปกปิดอาหาร  เคร่ืองปรุงอาหาร  ภาชนะใส่อาหาร  เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
สําหรับประกอบอาหาร  ด้วยอุปกรณ์ท่ีสามารถป้องกันฝุ่ นละออง  
แมลงวนั  และสัตวซ่ึ์งเป็นพาหะนาํโรค  รวมทั้งดูแลรักษาให้สะอาดและ
ใชก้ารไดดี้อยูเ่สมอ 

(9) ใชน้ํ้ าสะอาดในการทาํ  ประกอบ  ปรุง  แช่  ลา้งอาหาร  ภาชนะเคร่ืองใช ้ 
และปฏิบติัใหถู้กสุขลกัษณะอยูเ่สมอ 

(10) ใชว้สัดุ  ภาชนะอุปกรณ์ท่ีสะอาด  ปลอดภยั  สําหรับใส่หรือเตรียม  ทาํ  
ประกอบ  ปรุง  และจาํหน่ายอาหาร 

(11) วสัดุใส่เคร่ืองปรุงรสต่างๆ  ตอ้งไม่ใชท่ี้เป็นพลาสติก  ให้ใชท่ี้เป็นแกว้  
เมลามีน  สแตนเลส  หรือวสัดุอ่ืนท่ีเจา้พนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ        
และมีฝาปิดมิดชิด 

(12) ห้ามใช้มือหยิบจับอาหาร  ให้ใช้ท่ีคีบจับอาหาร  หรือถุงมือท่ีสะอาด    
เพื่อใชห้ยบิจบัอาหารโดยเฉพาะ 

(13) หา้มใชต้ะเกียบ  ชอ้นสงักะสี  ท่ีตกแต่งสี 
(14) หา้มใชก้ระดาษท่ีพิมพด์ว้ยหมึก  ห่อหุม้อาหาร 
(15) จดัให้มีท่ีรองรับมูลฝอยท่ีมีฝาปิดมิดชิดไวใ้ห้เพียงพอ  และไม่ถ่ายเทท้ิง

ลงในท่อระบายนํ้าหรือทางสาธารณะ 
(16) จดัให้มีการป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ

รําคาญเน่ืองจากการจาํหน่าย  เตรียม  ทาํ  ประกอบ  ปรุง  และเกบ็อาหาร 
(17) ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะ  ตามคาํแนะนาํของเจา้พนักงาน

สาธารณสุข   และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน   รวมทั้ งระเบียบ  
ขอ้บงัคบั  และคาํสัง่ของเทศบาลเมืองปากเกร็ด 
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ขอ้ 8 การเร่ขายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  ผูจ้าํหน่ายและผูช่้วยจาํหน่ายจะตอ้ง
ปฏิบติั  ดงัต่อไปน้ี 

(1) จาํหน่ายสินคา้ในบริเวณท่ีอนุญาตใหจ้าํหน่ายได ้
(2) ตอ้งแต่งกายสะอาด  สุภาพเรียบร้อย 
(3) มูลฝอยจากการขายเร่ขาย  หา้มท้ิงลงในท่ีหรือทางสาธารณะ 
(4) ในขณะท่ีเร่ขายสินคา้  ห้ามใชเ้คร่ืองขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป  หรือส่ง

เสียงดงัจนเป็นเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ผูอ่ื้น 
(5) ห้ามนาํรถยนต์  รถจกัรยานยนต์  หรือลอ้เล่ือน  ไปจอดบนทางเทา้เพื่อ

จาํหน่ายสินคา้ 
(6) หยุดประกอบการคา้กรณีพิเศษ  เพื่อประโยชน์ของทางราชการตามท่ี

เทศบาลเมืองปากเกร็ดกาํหนด 
(7) ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลกัษณะ  ตามคาํแนะนําของเจา้พนักงาน

สาธารณะสุข  และคาํสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  รวมทั้ งระเบียบ  
ขอ้บงัคบั  และคาํสัง่ของเทศบาลเมืองปากเกร็ด 

ขอ้ 9 การเร่ขายสินคา้ประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะ  ผูจ้าํหน่าย  ผูช่้วยจาํหน่าย  
จะตอ้งปฏิบติั  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ปฏิบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 8 (1) – (6) 
(2) อาหารท่ีเร่ขายตอ้งสะอาด  ปลอดภยั 
(3) ใชว้สัดุ  ภาชนะ  หีบห่อท่ีสะอาด  ปลอดภยั  สาํหรับใส่อาหาร 
(4) ดูแลรักษาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ต่างๆ  ท่ีใชใ้นการเร่ขายอาหาร

ใหส้ะอาดและใชก้ารไดดี้อยูเ่สมอ 
(5) จดัอาหารแยกตามประเภทของสินคา้ใหเ้ป็นระเบียบ 
(6) แต่งกายดว้ยเส้ือผา้ท่ีมีแขน  สะอาดเรียบร้อย  และสวมรองเทา้  ขณะทาํ

การเร่ขายอาหาร 
(7) ตดัเลบ็มือใหส้ั้น  ถา้ท่ีบาดแผลบริเวณมือตอ้งปิดบาดแผลใหเ้รียบร้อย 
(8) ไม่สูบบุหร่ี  หรือไอจามรดอาหาร  ในขณะจาํหน่าย 
(9) ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลกัษณะ  ตามคาํแนะนําของเจา้พนักงาน

สาธารณสุข   และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน   รวมทั้ งระเบียบ  
ขอ้บงัคบัและคาํสัง่ของเทศบาล     เมืองปากเกร็ด 

ขอ้ 10 ห้ามผูจ้าํหน่ายและผูช่้วยจาํหน่ายประกอบกิจการเม่ือมีเหตุควรเช่ือว่าตนเป็น
โรคติดต่อท่ีระบุไว ้ หรือเม่ือเจา้พนกังานสาธารณสุขไดต้รวจปรากฏว่าตนเป็นพาหะของโรคและไดรั้บ
แจง้ความเป็นหนงัสือแจง้วา่ตนเป็นพาหะของโรคติดต่อซ่ึงระบุไว ้ ดงัต่อไปน้ี  คือ 

 



 28

(1) วณัโรค   (6) โรคคางทูม 
(2) อหิวาตกโรค   (7) โรคเร้ือน 
(3) ไขไ้ทฟอยด ์   (8) โรคผวิหนงัท่ีน่ารังเกียจ 
(4) โรคบิด   (9) ไขห้วดั 
(5) ไขสุ้กใส   (10) โรคอ่ืนๆ ตามท่ีทางการแพทยแ์จง้วา่เป็นโรคติดต่อ 

ข้อ 11 ถ้าปรากฏว่าผูจ้ ําหน่ายหรือผูช่้วยจําหน่ายผู ้ใดเป็นโรคติดต่อหรือพาหะ          
ของโรคติดต่อท่ีระบุไวใ้น  ขอ้ 10  ซ่ึงเจา้พนกังานสาธารณสุขเห็นว่า  ถา้อนุญาตใหจ้าํหน่ายสินคา้ในท่ี  
หรือทางสาธารณะต่อไป  จะก่อใหเ้กิดอนัตราย อย่างร้ายแรงแก่สุขภาพของประชาชน   ให้เจ้า
พนกังานทอ้งถ่ินมีอาํนาจสัง่ใหเ้พิกถอนใบอนุญาตของผูน้ั้นเสีย 

ขอ้ 12  ผูข้อรับใบอนุญาตและผูช่้วยจาํหน่ายในท่ีหรือทางสาธารณะ  ตอ้งอยู่ภายใต้
เง่ือนไข  ดงัน้ี 

(1) ตอ้งไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อ  ตามท่ีกาํหนดไวใ้น  ขอ้ 10 
(2) เง่ือนไขอ่ืนตามท่ีเทศบาลเมืองปากเกร็ดกาํหนด 

ขอ้ 13 ผูใ้ดจะขอรับใบอนุญาตจาํหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  ให้ยื่นคาํขอต่อ
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  ตามแบบ  สณ.  1  พร้อมกบัเอกสารตามท่ีเทศบาลเมืองปากเกร็ดกาํหนด  และรูป
ถ่ายหนา้ตรงคร่ึงตวั  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดาํ  ขนาด  1 X 1  น้ิว  ของผูข้อรับใบอนุญาตและ
ผูช่้วยจาํหน่าย  คนละ  3  รูป  เพื่อติดไวใ้นทะเบียน  1  รูป  ในใบอนุญาต  1  รูป  และบตัรสุขลกัษณะ
ประจาํตวัอีก  1  รูป 

ผูใ้ดจะขอรับใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  ให้ยื่นคาํขอต่อเจ้า
พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ  สณ. 4  พร้อมกบัเอกสารตามท่ีเทศบาลเมืองปากเกร็ดกาํหนด  และรูปถ่าย
หนา้ตรงคร่ึงตวัไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดาํ  ขนาด  1X 1  น้ิว  ของผูรั้บขอใบอนุญาตและผูช่้วย
จาํหน่าย  คนละ  3  รูป  เพื่อติดไวใ้นทะเบียน  1  รูป  ในใบอนุญาต  1  รูป  และบตัรสุขลกัษณะ
ประจาํตวั  อีก  1  รูป 

ขอ้ 14 เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง  และความสมบูรณ์ของคาํขอ
อนุญาตตามขอ้ 13 แลว้  ปรากฏว่าถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้ห้ออก
ใบอนุญาต  ตามแบบ  สณ. 2 หรือแบบ สณ. 5  และบตัรประจาํตวัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตามแบบ  สณ. 3 หรือ
แบบ สณ. 6 แลว้แต่กรณี 

ขอ้ 15 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเก็บขนขยะมูลฝอย  
และค่ารักษาความสะอาด  ตามอตัราทา้ยเทศบญัญติัน้ี  ภายในกาํหนดสิบห้าวนั  นับแต่วนัท่ีผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาต  ผูแ้ทน  หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากผูไ้ด้รับใบอนุญาตได้รับหนังสือแจง้จากเจา้พนักงาน
ทอ้งถ่ิน  หากมิไดช้าํระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด  จะตอ้งชาํระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ
ยี่สิบของจาํนวนค่าธรรมเนียมท่ีคา้งชาํระ  เวน้แต่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจะไดบ้อกเลิกดาํเนินกิจการนั้น   
ก่อนถึงกาํหนดท่ีจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
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การแจ้งตามวรรคหน่ึงให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินทําเป็นหนังสือ   แจ้งให้ผู ้ได้รับ
ใบอนุญาต  ผูแ้ทน  หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากผูไ้ดรั้บอนุญาตทราบ  ในกรณีไม่พบตวัหรือไม่ยอมรับ
หนงัสือ  ใหส่้งคาํสั่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ  หรือปิดคาํสั่งนั้นไวใ้นท่ีเปิดเผย  เห็นไดง่้าย  
ณ  ภูมิลาํเนา  หรือสํานักทาํการงานของผูด้าํเนินกิจการ  และให้ถือว่าผูน้ั้นไดท้ราบคาํสั่งแลว้  ตั้งแต่
เวลาท่ีคาํสัง่ไปถึง  หรือวนัปิดคาํสัง่  แลว้แต่กรณี 

ขอ้ 16 ในขณะทาํการจาํหน่ายสินคา้หรือเร่ขายสินคา้ในท่ี  หรือทางสาธารณะ  ผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตตอ้งแสดงใบอนุญาตของตนไดเ้สมอ  และทาํการจาํหน่ายสินคา้หรือเร่ขายสินคา้ในท่ี  หรือ
ทางสาธารณะตามประเภทสินคา้  และลกัษณะการจาํหน่ายสินคา้ในท่ี  หรือทางสาธารณะท่ีได้รับ
อนุญาต 

ผู ้ได้รับใบอนุญาต   หรือผู ้ช่วยจําหน่ายในท่ี   หรือทางสาธารณะ   ต้องติดบัตร
สุขลกัษณะประจาํตวัไวท่ี้หนา้อกเส้ือดา้นซา้ย  ตลอดเวลาท่ีจาํหน่ายสินคา้  

ขอ้ 17 ใบอนุญาตฉบบัหน่ึง  ให้ใชไ้ดเ้ฉพาะผูไ้ดรั้บใบอนุญาตกบัผูช่้วยจาํหน่ายในท่ี  
หรือทางสาธารณะ  ซ่ึงระบุไวใ้นใบอนุญาตไม่เกินหน่ึงคน  และหา้มไม่ใหโ้อนใบอนุญาต 

ขอ้ 18 เม่ือผูไ้ดรั้บอนุญาตประสงคข์อต่ออายใุบอนุญาตให้จาํหน่ายสินคา้  หรือเร่ขาย
สินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  ให้ยื่นคาํขอต่อเจา้พนักงานทอ้งถ่ินตามแบบ  สณ. 7  พร้อมกบัชาํระ
ค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุ

ขอ้ 19 ใบอนุญาตใหมี้อายหุน่ึงปี  นบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต 
ขอ้ 20 เม่ือผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่ประสงคจ์ะประกอบการต่อไป  ให้ยื่นคาํขอบอกเลิกการ

ดาํเนินกิจการต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ  สณ. 8 
ขอ้ 21 หากผูไ้ด้รับอนุญาตประสงค์จะเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทสินคา้  หรือ

ลกัษณะวิธีการจาํหน่ายหรือสถานท่ีจดัวางสินคา้ใหแ้ตกต่างไปจากท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต  หรือรายการ
อ่ืนใด  ใหย้ืน่คาํขอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ  สณ. 8 

ขอ้ 22 หากปรากฏว่าใบอนุญาต  หรือบตัรสุขลกัษณะประจาํตวัสูญหาย  ถูกทาํลาย
หรือชาํรุดในสาระสาํคญั  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจะตอ้งยืน่คาํขอต่อเจา้พนกังาน  ตามแบบ  สณ. 8 เพื่อขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตหรือขอรับบตัรสุขลกัษณะประจาํตวัใหม่  แลว้แต่กรณี  ภายในสิบหา้วนั  นบัแต่วนัท่ี
ไดท้ราบถึงการสูญหาย  ถูกทาํลาย  หรือชาํรุดในสาระสาํคญั  แลว้แต่กรณี  พร้อมหลกัฐาน  ดงัต่อไปน้ี 

(1) เอกสารการแจง้ความต่อสถานีตาํรวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทาํลาย 
(2) ใบอนุญาตหรือบตัรสุขลกัษณะประจาํตวัเดิม  กรณีชาํรุดในสาระสาํคญั 
(3) รูปถ่ายของผูไ้ดรั้บอนุญาต  และผูช่้วยจาํหน่าย  ขนาด  1X1 น้ิว  จาํนวน

คนละ  3  รูป 
ขอ้ 23 การออกใบแทนใบอนุญาตหรือการออกบตัรสุขลกัษณะประจาํตวัใหม่  ให้เจา้

พนกังานทอ้งถ่ิน  ดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการและเง่ือนไข  ดงัน้ี 
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(1) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใ้ชแ้บบ  สณ. 2  หรือแบบ  สณ. 5  แลว้แต่กรณี  
โดยประทบัตราสีแดงคาํว่า  “ใบแทน”  กาํกบัไวด้ว้ยและให้มี  วนั  เดือน  ปี
ท่ีออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือช่ือเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน  หรือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินในใบแทนและตน้ขั้วใบแทน 

(2) บันทึกด้านหลังต้นขั้ วใบอนุญาตเดิมแล้ว   ระบุสาเหตุการสูญหาย            
ถูกทาํลายหรือชาํรุดในสาระสําคญัของใบอนุญาตเดิมแลว้แต่กรณี  และ
เล่มท่ี  ปี  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาต 

(3) กรณีบตัรสุขลกัษณะประจาํตวัสูญหายหรือชาํรุดให้ออกบตัรสุขลกัษณะ
ประจาํตวัใหม่ตามแบบ  สณ. 3 หรือแบบ สณ. 6  แลว้แต่กรณี 

ขอ้  24  ใหใ้ชแ้บบพิมพต่์างๆ  ตามท่ีกาํหนดไวท้า้ยเทศบญัญติัน้ี  ดงัต่อไปน้ี 
(1) คาํขอรับใบรับอนุญาตเป็นผูจ้าํหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะให้ใช ้ 

แบบ  สณ. 1 
(2) ใบอนุญาตจาํหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะใหใ้ชแ้บบ สณ.2 
(3) บตัรประจาํตวัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจาํหน่ายสินคา้ในท่ี  หรือทางสาธารณะ  

ใชแ้บบ  สณ. 3 
(4) คาํขอรับใบรับอนุญาตเป็นผูเ้ร่ขายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะให้ใช ้ 

แบบ  สณ.4 
(5) ใบอนุญาตเร่ขายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะใหใ้ชแ้บบ  สณ. 5 
(6) บตัรประจาํตวัผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตเร่ขายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ    

ใหใ้ช ้แบบ สณ. 6 
(7) คาํขอต่ออายใุบอนุญาตเป็นผูจ้าํหน่ายสินคา้หรือเร่ขายสินคา้ในท่ีหรือทาง

สาธารณะใหใ้ชแ้บบ  สณ. 7 
   (8) คาํขออนุญาตการต่างๆ  ใหใ้ชแ้บบ  สณ. 8 
  ขอ้ 25 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตและผูช่้วยจาํหน่าย ตอ้งจาํหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ
ตามเวลาท่ีเทศบาลเมืองปากเกร็ดกาํหนด 
  ขอ้ 26 ห้ามผูรั้บใบอนุญาตทาํการโอนใบอนุญาตให้แก่ผูอ่ื้น  เวน้แต่เป็นการโอน       
แก่สามี  ภรรยา  บุตร  พี่  และนอ้ง 
  ขอ้ 27 ให้นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด  รักษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัและให้มี
อาํนาจออกระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ  คาํสัง่เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี 
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ประกาศ    ณ  วนัที ่ 10  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2540 
    (ลงช่ือ)              วิชัย  บรรดาศักด์ิ 
         (นายวิชยั  บรรดาศกัด์ิ) 
                 นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด 
อนุมัติ 

(ลงนาม)        วีระชัย  แนวบุญเนียร 
   (นายวีระชยั  แนวบุญเนียร) 
                ผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้เทศบญัญติัฉบบัน้ี เพื่อใช้เป็นหลกัเกณฑ์ในการควบคุม            
การจาํหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ ในการกาํหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัสุขลกัษณะส่วนบุคคล   
ของผู ้จ ําหน่าย  หรือผู ้ช่วยจําหน่ายสินค้า สุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีเพื่อรักษาความสะอาด            
และป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการขอ การออกใบอนุญาต 
ใบแทนอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียม  จึงจําเป็นต้องตราเทศบัญญัติ               
เพื่อใชบ้งัคบัภายในเขตเทศบาลเมืองปากเกร็ด 
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บัญชีอตัราค่าธรรมเนียม 
 
ลาํดับที ่

 
รายการ บาท 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 

อตัราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหจ้าํหน่ายสินคา้ 
ในท่ีหรือทางสาธารณะ  โดยลกัษณะวิธีการจดัวางสินคา้ 
ในท่ีหน่ึงท่ีใดเป็นปกติ 
                                                       ฉบบัละ 
 
อตัราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหจ้าํหน่ายสินคา้ 
ในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลกัษณะวิธีการเร่ขาย 
                                                        ฉบบัละ 
 
อตัราค่าธรรมเนียมการเกบ็ขยะมูลฝอย 
                                                       เดือนละ 
 
อตัราค่าธรรมเนียมการรักษาความสะอาด 
                                                       ตารางเมตร/บาท/วนั 
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