
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง 
เรื่อง   การจ าหน่ายสินคา้ในที่หรอืทางสาธารณะ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง  ว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้า

ในที่หรือทางสาธารณะ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลค าด้วงโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วงและนายอ าเภอบ้านผือ   

จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรยีกว่า  “ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลค าดว้ง  เรื่อง  การจ าหน่าย

สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๖๑”   

ขอ้ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วงตั้งแต่วันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน

ข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

  “สินค้า”  หมายความว่า  สิ่งของที่ซื้อขายกัน 

  “อาหาร”  หมายความว่า  ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต  ได้แก่ 

  (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือน าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ  หรือใน

รูปลักษณะใด ๆ  แต่ไม่รวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย

ว่าด้วยการนั้น  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๒๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



  (๒) วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปน

อาหาร  สี  และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่ งมิใช่เป็นของเอกชน 

และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้   

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอย 

ของประชาชนทั่วไป 

ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ  ไม่ว่าจะเป็นการจ าหนา่ยโดยลักษณะวิธีการ

จัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสองให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด  หรือประเภทของสินค้า  

ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า  และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพ่ือจ าหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้า

ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  รวมทั้งจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 

การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า  ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัดวาง

สินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตจะกระท าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว 

ข้อ ๖ ในการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่

ใดเป็นปกติ  ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 

  (๒) จัดวางสิ่งของ  อุปกรณ์ประกอบการค้าและทรัพย์สินใด ๆ  ให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อยไม่ยื่นล้ าบริเวณที่ก าหนด  รวมทั้งตัวผู้ค้าต้องไม่ล้ าลงมาในผิวจราจร 

  (๓) แผงวางสินค้าท าด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

  (๔) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จ าหน่ายสินค้าในระหว่างการจ าหน่ายอยู่เสมอ 

้หนา   ๒๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



  (๕) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ 

  (๖) ห้ามกระท าการใด ๆ  กับต้นไม้หรือคอกต้นไม้  เช่น  พาด  ติดตั้ง  วางแผงค้า

หรือเกาะเกี่ยวสายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ประกอบการค้ารวมตลอดถึงการตอกตะปู  ผูกเชือก

หรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเด็ดขาด 

  (๗) ห้ามมิให้กระท าการใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น  เช่น  การใช้เครื่อง

ก าเนิดไฟฟ้า  เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป  เป็นต้น 

  (๘) เมื่อเสร็จสิ้นการจ าหน่ายทุกครั้งต้องเก็บสินค้าและสิ่งของใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องจาก

บริเวณที่จ าหน่ายให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า 

  (๙) หยุดการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วงประกาศก าหนด 

  (๑๐) การอื่นที่จ าเป็นเพ่ือการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  

รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน า

ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

ข้อ ๗ ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวาง

สินค้าในที่หนึ่งที่ใดเปน็ปกติ  ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) แผงจ าหน่ายอาหารท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย  มีสภาพดี  เป็นระเบียบ  

อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๒) อาหารปรุงสุกมีการปกปิดหรือมีการป้องกันสัตว์แมลงน าโรค 

  (๓) สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสารบบอาหาร  (อย.) 

  (๔) น้ าดื่มต้องเป็นน้ าที่สะอาด  ใส่ในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปิด  มีก๊อกหรือทางเทรินน้ า 

  (๕) เครื่องดื่มต้องใส่ภาชนะที่สะอาด  มีการปกปิด  และมีที่ตักที่มีด้ามยาวหรือมี

ก๊อกหรือทางเทรินน้ า 

  (๖) น้ าแข็งที่ใช้บริโภค 

   (๖.๑)  ต้องสะอาด 

 

้หนา   ๒๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



   (๖.๒)  เก็บในภาชนะที่สะอาด  มีฝาปิด  อยู่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๖.๓)  ที่ตักน้ าแข็งมีด้ามยาว 

   (๖.๔)  ต้องไม่น าอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่ไว้ในน้ าแข็ง 

  (๗) ล้างภาชนะด้วยน้ ายาล้างภาชนะ  ล้างด้วยน้ าสะอาด  ๒  ครั้ง  หรือล้างด้วยน้ าไหล  

และอุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๘) ช้อน  ส้อม  ตะเกียบ  วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาดหรือวางเป็น

ระเบียบในภาชนะโปร่งสะอาด  และมีการปกปิด  เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๙) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกต้องไม่ถ่ายเททิ้งลง

ในท่อ  หรือทางระบายน้ า  หรือทางสาธารณะ   

  (๑๐) ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด  สวมเสื้อมีแขน  ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อน 

และสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม 

  (๑๑) ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงส าเร็จแล้ว 

  (๑๒) รักษาความสะอาดมือและเล็บ  ถ้ามีบาดแผล  หรือถูกลวก  หรือระคายเคือง

ผิวหนัง  บริเวณมือหรือนิ้วมือต้องท าแผลให้เรียบร้อย 

  (๑๓)  ไม่สูบบุหรี่  ขบเคี้ยว  รับประทานอาหารในขณะเตรียม  ท า  ประกอบ  ปรุง  

หรือจ าหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร 

ขอ้ ๘ ในการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย  ผู้จ าหน่าย  

และผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) จ าหน่ายสินค้าในบริเวณที่ได้รับอนุญาต 

  (๒) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 

  (๓) ไม่ทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ 

  (๔) ห้ามมิให้กระท าการใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น  เช่น  การใช้เครื่อง

ขยายเสียง  หรือเปิดวิทยุเทปหรือส่งเสียงต้องไม่ดังจนเกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น  เป็นต้น 

  (๕) หยุดการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วงประกาศก าหนด 

้หนา   ๒๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



  (๖) การอื่นที่จ าเป็นเพ่ือการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  

รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน า

ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

ข้อ ๙ ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย  

ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๘ 

  (๒) สวมเสื้อที่มีแขน  ใช้ผ้ากันเปื้อนที่สะอาด  สวมรองเท้าหุม้ส้น  มีสิ่งปกปิดป้องกนั

เส้นผมมิให้ตกลงในอาหาร 

  (๓) รักษาความสะอาดมือและเล็บ  ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องท าแผลให้เรียบร้อย 

  (๔) ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียม  ท า  ประกอบ  ปรุงหรือจ าหน่ายอาหาร 

  (๕) ไม่ไอหรือจามรดบนอาหาร 

  (๖) ที่เตรียม  ท า  ประกอบ  ปรุง  และแผงวางจ าหน่ายอาหาร  ต้องสูงจากพ้ืนไม่

น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๗) ไม่เททิ้งเศษอาหาร  หรือน้ าที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพ้ืนหรือทางระบายน้ า

สาธารณะ 

  (๘) ใช้ภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องมือ  เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหารที่สะอาด 

  (๙) ปกปิดอาหาร  เครื่องปรุงอาหาร  ภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องมือ  เครื่องใช้  

และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหาร  เพื่อป้องกันฝุ่นละออง  แมลงวันและสัตว์พาหะน าโรคอื่น ๆ   

  (๑๐) ใช้น้ าที่สะอาดในการท า  ประกอบ  ปรุง  แช่หรือล้างอาหาร  ภาชนะบรรจุอาหาร  

เครื่องมือ  เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหาร 

  (๑๑) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ  และไม่เททิ้งมูลฝอย 

ลงในท่อหรือทางระบายน้ าสาธารณะ   

ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่า

เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคติดต่อ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) วัณโรค 

้หนา   ๒๒๗
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  (๒) อหิวาตกโรค 

  (๓) ไข้รากสาดน้อย  (ไทฟอยด์) 

  (๔) โรคบิด 

  (๕) ไข้สุกใส 

  (๖) โรคคางทูม 

  (๗) โรคเรื้อน 

  (๘) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 

  (๙) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 

  (๑๐) โรคติดต่ออื่น ๆ  ที่ทางราชการก าหนด 

ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาต

ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ  ระบุ  ..... 

  (๒) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 

  (๓) ใบรับรองแพทย์ของผู้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย  (กรณีจ าหน่ายอาหาร

และ/หรือเครื่องดื่ม) 

  (๔) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  ๑  X  ๑  นิ้ว  

ของผู้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย  คนละ  ๓  รูป  เพ่ือติดไว้ในทะเบียน  ๑  รูป  ในใบอนุญาต   

๑  รูป  และบัตรสุขลักษณะประจ าตัวอีก  ๑  รูป 

  (๕) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  (๖) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วงประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร  

ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๓ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ  ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบู รณ์ 

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความ 

้หนา   ๒๒๘
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ไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 

ในคราวเดียวกันและในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคื นค าขอพร้อมทั้ง 

แจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล  

ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่

ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ง 

ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกิน  

สิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น

ก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

จะต้องมีบัตรประจ าตัวตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วงประกาศก าหนด  และจะต้องติดบัตร

ประจ าตัวไว้ที่อกเสื้อด้านซ้ายตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๑๕ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วงเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย

ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒  ด้วย 

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย

ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อนใบอนุญาต

สิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสีย

ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนดให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียม  

ที่ค้างช าระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสีย

ค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

้หนา   ๒๒๙
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ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า

สองครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม

และค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ ๑๗ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลค าด้วง 

ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  

หรือช ารุด  ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก

การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ประกอบด้วย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน

ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ รับใบอนุญาตไม่ปฏิบั ติหรือปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามบท 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รบัใบอนญุาตตามขอ้บัญญัตนิี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้

ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ

ใบอนุญาต 

  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพั กใช้

ใบอนุญาตอีก 

้หนา   ๒๓๐
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  (๒) ต้องค า พิพากษาถึ งที่ สุ ดว่ า ได้ กระท าความผิดตามพระราชบัญญั ติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต

ตามข้อบัญญัตินี้และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ  

ของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๒ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว   

ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิล าเนา 

หรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่  

เวลาที่ค าสั่งไปถึง  หรือวันปิดค าสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๓ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูก 

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วงเป็นผู้รักษาการให้ เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

และให้มีอ านาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๓  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วินัย  เทพศร 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลค าด้วง 

้หนา   ๒๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



 

 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง 

เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ล าดับที่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

ฉบับละ/บาทต่อปี 
๑ ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ 
๕๐ 

๒ ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย                                                 

๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 
เขียนที่....................................................... .............. 
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. .......... 

 
๑. ข้าพเจ้า......................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ........... ..................   

โดย.....................................................................................................................ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม........................................................................................................ ................................................... 
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย......................................ถนน...........................................
แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด........ .....................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผูข้ออนุญาต 

๒. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้ 
   ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ.......................) 
   ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่..................................................................... 
.............................................................................................................................. ..............................................  
   หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
   ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
   หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
   เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ 

๑)....................................................................... 
๒)....................................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
  (ลงชื่อ) .............................................. ผู้ขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
           (............................................) 

 
 

ค าขอเลขที่......./........... 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 



 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 

ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............  
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ คือ 

๑)..............................................................  
๒)..............................................................  
๓)..............................................................  

 
      (ลงชื่อ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ต าแหน่ง........................................... 
 

 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
 
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............  
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ คือ 

๑)..............................................................  
๒)..............................................................  
๓)..............................................................  

ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน...........วัน นับตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป 
 
      (ลงชื่อ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ต าแหน่ง........................................... 
 
 



 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 

เล่มที่..........เลขที่............./................ 

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.................................................................สัญชาติ...... .................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่........ต าบล.............................อ าเภอ.........................จังหวัด............ ........................
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................. ประเภท......................................  
ตั้งอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ต าบล.............................อ าเภอ...........................จังหวัด.......... ...........................
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท (.............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................ 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าด้วง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
(๔.๑) ..............................................................................................................................................  
(๔.๒) ........................................................................................................................... ................... 

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............  
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ..... ............ 
 
 
       
       
 
 

ค าเตือน  (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 
 ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
   (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

(ลงชื่อ) 
 (............................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 
                เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(มีต่อด้านหลัง) 



 

 
 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 

(ด้านหลัง) 


