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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือย 
เรื่อง  การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือยว่าด้วยการจําหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล   
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือยโดยความเห็นชอบของ 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือยและนายอําเภอภูเวียง  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัต ินี ้เร ียกว่า  “ข้อบัญญัต ิองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือย   เรื ่อง   
การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๓”   

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือย  ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว 
ในข้อบัญญตัินี้  หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“การจําหน่ายสินค้า”  หมายความว่า  การจําหน่ายส่ิงของหรือวัสดุทุกชนิดที่สามารถนํามาขาย  

หรือให้เช่า  หรือ  แลกเปลี่ยนสินค้าโดยมีราคาหรือมูลค่าในการนั้น 
“การจําหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติในที่หรือทางสาธารณะ”  

หมายความว่า  การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในลักษณะของแผงลอยหรือลักษณะอ่ืน ๆ   
ในทํานองเดียวกัน 

“การจําหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า   
การจําหน่ายสินค้าในลักษณะไม่ประจําที่ในแบบหาบเร่  รถเข็นเร่ขาย  รถยนต์เร่ขาย  หรือลักษณะอ่ืน ๆ  
ในทํานองเดียวกัน   

“อาหาร”  หมายความว่า  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ได้แก่ 
(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ  หรือในรูปลักษณะใด ๆ  

แต่ไม่รวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
แล้วแต่กรณี 
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(๒) วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร  
สี  และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้   

“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษวัตถุ  เศษสินค้า  
ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   
ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน  และรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือย   
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“ผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  ในเขตอํานาจของราชการ 
ส่วนท้องถิ่นนั้น  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ ๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอย 
ของประชาชนทั่วไป 

ห้ามมิให้ผู้ใดจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยลักษณะวิธีการ
จัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด  หรือประเภทของสินค้า  
ลักษณะวิธีการจําหน่ายสินค้า  และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพื่อจําหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้า
ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  รวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 

การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า  ลักษณะวิธีการจําหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัดวาง
สินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  จะกระทําได้ต่อเม่ือผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว 

ข้อ ๖ ในการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่ง
ที่ใดเป็นปกติ  ผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
(๒) ให้จัดวางสินค้าที่จําหน่ายบนแผงวางสินค้าหรือจัดวางในลักษณะอ่ืนตามที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 
(๓) แผงวางสินค้าทําด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 
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(๔) จัดวางสินค้าและสิ่งของใด ๆ  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ไม่ยื่นล้ําออกนอกบริเวณที่กําหนด  
ทั้งนี้  รวมทั้งตัวของผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าด้วย 

(๕) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จําหน่ายสินค้าในระหว่างการจําหน่ายอยู่เสมอ 
(๖) ห้ามมิให้กระทําการใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญแก่ผู้อ่ืน  เช่น  การใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้า  

เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป  เป็นต้น 
(๗) เม่ือเสร็จส้ินการจําหน่ายทุกครั้งต้องเก็บสินค้าและสิ่งของใด ๆ  ที่เก่ียวข้องจากบริเวณ 

ที่จําหน่ายให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า 
(๘) หยุดการจําหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่

องค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือยประกาศกําหนด 
(๙) การอ่ืนที่ จําเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้ง 

การป้องกันมิให้เกิดเหตุรําคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ข้อ ๗ ในการจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกต ิ ผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผงจําหน่ายอาหารทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดง่าย  มีสภาพดี  เป็นระเบียบ  อยู่สูงจาก
พื้นอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร 

(๒) อาหารปรุงสุกมีการปกปิดหรือมีการป้องกันสัตว์แมลงนําโรค 
(๓) สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสารบบอาหาร  (อย.) 
(๔) น้ําดื่มต้องเป็นน้ําที่สะอาด  ใส่ในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปิด  มีก๊อกหรือทางเทรินน้ํา 
(๕) เครื่องดื่มต้องใส่ภาชนะที่สะอาด  มีการปกปิด  และมีที่ตักที่มีด้ามยาวหรือมีก๊อกหรือทาง

เทรินน้ํา 
(๖) น้ําแข็งที่ใช้บริโภค 
 (๖.๑) ต้องสะอาด 
 (๖.๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด  มีฝาปิด  อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร 
 (๖.๓) ที่ตักน้ําแข็งมีด้ามยาว 
 (๖.๔) ต้องไม่นําอาหารหรือสิ่งของอย่างอ่ืนไปแช่ไว้ในน้ําแข็ง 
(๗) ล้างภาชนะด้วยน้ํายาล้างภาชนะ  ล้างด้วยน้ําสะอาด  ๒  ครั้ง  หรือล้างด้วยน้ําไหล   

และอุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร 
(๘) ช้อน  ส้อม  ตะเกียบ  วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาดหรือวางเป็นระเบียบ 

ในภาชนะโปร่งสะอาด  และมีการปกปิด  เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร 
(๙) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อนําไปกําจัด 
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(๑๐) ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด  สวมเสื้อมีแขน  ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเป้ือนและสวมหมวก 
หรือเน็ทคลุมผม 

(๑๑) ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสําเร็จแล้ว 
(๑๒) ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด 
ข้อ ๘ ในการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย  ผู้จําหน่าย 

และผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
(๒) ไม่ทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ 
(๓) ห้ามมิให้กระทําการใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญแก่ผู้อ่ืน  เช่น  การใช้เครื่องขยายเสียง  

เป็นต้น 
(๔) หยุดการจําหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่

องค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือยประกาศกําหนด 
(๕) การอ่ืนที่ จําเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้ง 

การป้องกันมิให้เกิดเหตุรําคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ข้อ ๙ ในการจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย  
ผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๘ 
(๒) สวมเสื้อที่มีแขน  ใช้ผ้ากันเป้ือนที่สะอาด  สวมรองเท้าหุ้มส้น  มีส่ิงปกปิดป้องกันเส้นผม 

มิให้ตกลงในอาหาร 
(๓) รักษาความสะอาดมือและเล็บ  ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องทําแผลให้เรียบร้อย 
(๔) ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุงหรือจําหน่ายอาหาร 
(๕) ไม่ไอหรือจามรดบนอาหาร 
(๖) ที่เตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และแผงวางจําหน่ายอาหาร  ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  

๖๐  เซนติเมตร 
(๗) ไม่เททิ้งเศษอาหาร  หรือน้ําที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้ําสาธารณะ 
(๘) ใช้ภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องมือ  เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจําหน่ายอาหารที่สะอาด 
(๙) ปกปิดอาหาร  เครื่องปรุงอาหาร  ภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องมือ  เครื่องใช้และอุปกรณ์ 

ในการจําหน่ายอาหาร  เพื่อป้องกันฝุ่นละออง  แมลงวันและสัตว์พาหะนําโรคอ่ืน ๆ   
(๑๐) ใช้น้ําที่สะอาดในการทํา  ประกอบ  ปรุง  แช่หรือล้างอาหาร  ภาชนะบรรจุอาหาร  

เครื่องมือ  เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจําหน่ายอาหาร 
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(๑๑) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ  และไม่เททิ้งมูลฝอยลงในท่อ 
หรือทางระบายน้ําสาธารณะ 

ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าประกอบกิจการเม่ือมีเหตุอันควรเชื่อว่า
เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคติดต่อดังต่อไปนี้ 

(๑) วัณโรค 
(๒) อหิวาตกโรค 
(๓) ไข้รากสาดน้อย  (ไทฟอยด์) 
(๔) โรคบิด 
(๕) ไข้สุกใส 
(๖) โรคคางทูม 
(๗) โรคเรื้อน 
(๘) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
(๙) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 

(๑๐) โรคติดต่ออ่ืน ๆ  ที่ทางราชการกําหนด 
ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาต

ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อ่ืน ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือยประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขตามที่องค์การ

บริหารส่วนตําบลสงเปือยประกาศกําหนด     
ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๔ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําส่ัง 
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น
กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณ ี

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จําหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
จะต้องมีบัตรประจําตัวตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือยประกาศกําหนด  และจะต้องติดบัตร
ประจําตัวไว้ที่อกเสื้อด้านซ้ายตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๑๖ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือยเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒  ด้วย 

ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
ส้ินอายุ 

สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้าง
ชําระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียม
ครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ ง   ให้ เจ้ าพนักงานท้องถิ่น มี อํานาจสั่ งใ ห้ ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ 
เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๑๘ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสงเปือย 

ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
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ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ ปรากฏว่ า ผู้ รับ ใบอนุญาตไม่ปฏิ บัติหรื อปฏิ บัติ ไ ม่ถูกต้องตามบท 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ .   ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ 
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน   

ข้อ ๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่ สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบังคับนี้  หรือเงื่อนไข   
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้  
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน   
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๓ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําส่ังดังกล่าว  ให้ส่ง
คําส่ังโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําส่ังนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทํา
การงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําส่ังแล้วตั้งแต่เวลาที่คําส่ังไปถึง  
หรือวันปิดคําส่ัง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๔ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือยเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

สมชาย  ทัศพร 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสงเปือย 



 
 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสงเปอย 
เร่ือง  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  2553 

…………………………… 
 

ลําดับที่ รายการ คาใบอนุญาต(บาท/ป) 
1. จําหนายสินคาโดยลักษณะวธีิการจัดวางในที่หนึ่งทีใ่ดเปนปกต ิ 500 
2. จําหนายสินคาในลักษณะเรขาย 50 

 
 



    ส่วนท่ี  1 
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

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

 
1. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ..................................  

โดย.......................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม............................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน............................................
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด...............................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผูข้อรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต 

2. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังน้ี 
สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ  ระบุ......................) 
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเป็น 
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
สําเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศกําหนด คือ 

1)....................................................................... 
2)....................................................................... 

ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงช่ือ).................................................ผู้ขออนญุาต/ต่อใบอนุญาต 
             (............................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  2 
ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 

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

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ตําแหน่ง........................................... 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินภายใน..........วันนับต้ังแต่วันน้ี
เป็นต้นไป 
 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ตําแหน่ง........................................... 
 
 
 
 
 
 
 



    ส่วนท่ี  1 
แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

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

 
1. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ..................................  

โดย.......................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม............................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน............................................
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด...............................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผูข้อรับใบแทนใบอนญุาต 
มีความประสงค์จะขอรบัใบแทนใบอนุญาต  เน่ืองจาก.......................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

2. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังน้ี 
สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ  ระบุ......................) 
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเป็น 
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
สําเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล 
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศกําหนด คือ 

1)....................................................................... 
2)....................................................................... 

ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงช่ือ).............................................. ผู้ขอรับใบแทนใบอนญุาต 
            (......................................................) 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  2 
ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 

ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ตําแหน่ง........................................... 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินภายใน..........วันนับต้ังแต่วันน้ี
เป็นต้นไป 
 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ตําแหน่ง........................................... 
 
 
 
 


