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บันทกึหลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
เร่ือง  การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

พุทธศักราช  2548 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

หลักการ 
         เพ่ือให้มีข้อบญัญตัิองค์การบริหารสว่นต าบลโป่งตาลอง วา่ด้วย เร่ือง สถานท่ีจ าหนา่ยสินค้าในท่ี 
หรือทางสาธารณะไว้ใช้บงัคบัในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิการสาธารณ 
สขุ  พ.ศ. 2535 
 

เหตุผล 
        เน่ืองจากพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2484  ได้ถกูยกเลิกโดยพระราชบญัญตักิารสาธารณ 
สขุ  พ.ศ. 2535   องค์การบริหารสว่นต าบลยงัไมมี่ข้อบญัญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลวา่ด้วยการจ าหนา่ยสินค้าใน
ท่ีหรือทางสาธารณะ  ตามพระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535   ประกอบกบักฎกระทรวง(ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ. 
2536  ออกตามความในพระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535  และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 
100  ตอนท่ี 226 วันท่ี 29  ธันวาคม 2539  จึงเห็นสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เร่ือง การ
จ าหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง  
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและควบคมุการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ โดยก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับ
สขุลกัษณะ ส่วนบคุคลของผู้จ าหน่ายสินค้าหรือผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า สขุลกัษณะในการใช้กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า 
ประกอบ เก็บ หรือ สะสมอาหารหรือสินค้าอ่ืน รวมทัง้การรักษาความสะอาดของภาชนะน า้ใช้และของใช้ตา่ง ๆ การ
จดัวางสินค้าและการเร่ขายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  เวลาการจ าหน่ายสินค้า และการอ่ืน ท่ีจ าเป็นเพ่ือรักษา
ความสะอาดและป้องกันอนัตรายต่อสุขภาพ  รวมทัง้ป้องกันมิให้เกิดเหตรุ าคาญ และป้องกันโรคติดต่อตลอดจน
หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการขอการออกใบอนุญาตใบแทนใบอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาต และอัตรา
คา่ธรรมเนียม 
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ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
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  โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบญัญตัิองค์การบริหารสว่นต าบลโป่งตาลอง   วา่ด้วยการจ าหนา่ย
สินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะพทุธศกัราช 2548 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  71    แหง่พระราชบญัญตัสิภาต าบล และองค์การบริหารสว่น
ต าบล พ.ศ. 2537 ( รวมทัง้ท่ีได้แก้ไขเพิ่มเตมิใหมถ่ึง ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2546 )  ประกอบกบัมาตรา 43 มาตรา 54 
มาตรา 58 และมาตรา 63 แหง่พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ  พ.ศ. 2535  องค์การบริหารสว่นต าบลโป่งตาลอง
โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง   และโดยความเห็นชอบของนายอ าเภอปากช่อง  
 จงึตราข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นต าบล  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
  ข้อ 1 ข้อบญัญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนีเ้รียกว่า “ข้อบญัญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลอง  เร่ืองการจ าหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะพทุธศกัราช 2548” 
  ข้อ 2 ข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นต าบลนีใ้ห้ใช้บงัคบัในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลโป่งตา 
ลอง  นบัแต่วนัถัดจากวนัท่ีได้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง แล้วเจ็ด
วนั 
  ข้อ 3 นบัแตว่นัท่ีข้อบญัญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลนีมี้ผลบงัคบัใช้ให้ยกเลิก 

(1) กฎหมายข้อบญัญัตขิองสภาต าบลหรือองค์การบริหารสว่นต าบลโป่งตาลองท่ีเก่ียวข้อง
กบัการควบคมุแผงลอยทัง้ฉบบั 
  (2) กฎหมายข้อบญัญัตท่ีิเก่ียวข้องกบัการควบคมุผู้ เร่ขายทุกฉบบั 
   ข้อ 4 บรรดา  กฎ  ข้อบญัญตั ิ ระเบียบ   หรือค าสัง่อ่ืนใด ในสว่นท่ีได้ตราไว้แล้วในข้อบญัญตัอิงค์ 
การบริหารส่วนต าบลนี ้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี ้ให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารสว่นต าบลนีแ้ทน 
  ข้อ 5 ในข้อบญัญัติองค์การบริหารสว่นต าบลนี ้
         “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ      
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สญัจรได้ 
   “เร่ขาย”  หมายความวา่    การจ าหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ โดยมิได้จดัวางอยู่ 
ในท่ีหนึง่ท่ีใดเป็นปกตไิมว่า่จะเป็นทางบกหรือทางน า้ 

“เร่ขายประเภทท่ี 1”  คือ   ตลาดเร่  หมายความวา่    ท่ีซึง่จดัไว้ริมถนนสาธารณะ  หรือท่ี
สาธารณะ  รวมตลอดถึงแคร่  แทน่  โต๊ะ  แผง  เส่ือ  พืน้ดนิ  เพ่ือจ าหนา่ยสินค้าประเภทเนือ้สตัว์  ผกัผลไม้  หรือ
อาหารอนัสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว  หรือของเสียง่าย  ทัง้นีไ้มว่า่จะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืน
ด้วยหรือไมก็่ตาม โดยด าเนินกิจการชัว่คราว หรือเป็นครัง้คราว หรือตามวนัท่ีก าหนด 
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“เร่ขายประเภทท่ี 2”  คือ   รถเร่  หมายความวา่    การเร่ขายท่ีไมเ่ข้าลกัษณะประเภทท่ี 1  

มีลกัษณะการขายท่ีต้องใช้ยานพาหนะท่ีอาศยัเคร่ืองยนต์หรือไมอ่าศยัเคร่ืองยนต์เป็นสว่นประกอบ เพ่ือจ าหน่าย
สินค้าประเภทเนือ้สตัว์ ผกัผลไม้  หรืออาหารอนัสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย  ทัง้นีไ้ม่
วา่จะมีการจ าหนา่ยสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไมก็่ตาม โดยมีการเคล่ือนย้ายจากจดุหนึ่งไปสูจ่ดุหนึง่ซึง่อาจจะใช้
เส้นทางเดมิหรือไมก็่ตาม 

“สินค้า”  หมายความวา่  ข้าวของและวสัดทุกุชนิดท่ีสามารถน ามาขาย จ าหนา่ยได้  เชน่  
น า้ด่ืม  อาหาร  เคร่ืองใช้  ฯลฯ  ทัง้นีต้้องไมเ่ป็นสิ่งของท่ีผิดกฎหมาย 
             “องค์การบริหารสว่นต าบล”  หมายความวา่  องค์การบริหารสว่นต าบลโป่งตาลอง 
             “เจ้าพนกังานท้องถ่ิน”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลโป่งตาลอง 
 “เจ้าพนกังานสาธารณสขุ”  หมายความวา่  เจ้าพนกังานซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากรัฐมนตรี 
วา่การกระทรวงสาธารณสขุ  ให้ปฏิบตัหิน้าท่ีตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ  พ.ศ. 2535 
  ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลโป่งตาลองรักษาการให้เป็นไปตามข้อบญัญตัิองค์การ
บริหารสว่นต าบลนี ้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ  ข้อบญัญตั ิ ประกาศ  หรือค าสัง่  เพ่ือปฏิบตัิการให้เป็นไปตาม
ข้อบญัญัตอิงค์การบริหารสว่นต าบลนี ้

 
หมวด 1 

การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

  ข้อ 7  การจ าหน่ายสินค้าในท่ี หรือทางสาธารณะ ผู้จ าหนา่ยและผู้ชว่ยจ าหนา่ยสินค้าต้องปฏิบตัิ
ดงัตอ่ไปนี ้
            (1)  ต้องจ าหน่ายสินค้าในบริเวณท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลได้ประกาศก าหนด และไม่
จ าหนา่ยสินค้าในบริเวณท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลประกาศห้าม 

(2) แตง่กายสะอาด  สภุาพเรียบร้อย 
                                   (3)  จดัวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไมย่ื่นล า้บริเวณท่ีก าหนด ร่ม หรือ ผ้าใบบงัแดด
รวมทัง้ผู้จ าหนา่ยและผู้ ซือ้ ต้องไมล่ า้ลงมาในผิวจราจร     
             (4)  แผงส าหรับวางขาย เชน่  แคร่ แทน่ โต๊ะ ต้องท าด้วยวสัดแุข็งแรง มีขนาดและความ 
สงูจากพืน้ไมน้่อยกว่า  60 เซนตเิมตร  หรือตามท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลก าหนด 
             (5)  รักษาความสะอาดบริเวณท่ีจ าหนา่ยสินค้าอยูเ่สมอ ทัง้ในระหวา่งการท าการค้าและ
หลงัจากเลิกการค้าแล้ว 

(6) จดัให้มีภาชนะรองรับมลูฝอยท่ีถกูต้องด้วยสขุลกัษณะไว้ให้เพียงพอ 
           (7)  ให้จดัวางสินค้าท่ีจ าหนา่ยบนแผง หรือจดัวางในลกัษณะอ่ืนตามท่ีองค์การบริหาร 

สว่นต าบลก าหนด 



              4 
             (8)  ห้ามพาด ติดตัง้วางแผงสินค้าเกาะเก่ียวสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าหรืออปุกรณ์เก่ียวกบั
การขายรวมตลอดถึงการตอกตะป ูผกูเชือกหรือยดึสิ่งหนึ่งสิ่งใดกบัดอกไม้ หรือต้นไม้โดยเด็ดขาด 
             (9)  ห้ามใช้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ีใช้เคร่ืองยนต์เสียงดงั 
            (10)  ห้ามใช้เคร่ืองขยายเสียงหรือวิทยเุทป หรือกระท าการโดยวิธีอ่ืนใดท่ีก่อให้เกิดเสียงดงั
จนเกิดเหตเุดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ อ่ืน 
            (11)  ห้ามน ารถยนต์ รถจกัรยานยนต์ หรือล้อเล่ือนไปจอดบนทางเท้าเพ่ือจ าหนา่ยสินค้า 
            (12)  หลงัจากเลิกท าการค้า ต้องเก็บวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบการค้าออกจาก
บริเวณท่ีอนญุาตให้แล้วเสร็จตามท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลได้ประกาศก าหนด 
            (13)  หยดุการประกอบการค้าในกรณีมีเหตพุิเศษ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการตามท่ี
องค์การบริหารสว่นต าบลได้ประกาศก าหนด 

                      (14)  ปฏิบตักิารอ่ืนใดเก่ียวด้วยสขุลกัษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ 
และค าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน  หรือผู้ซึง่ได้รับแตง่ตัง้จากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน  รวมทัง้ระเบียบ  ประกาศ  
ข้อบญัญตัแิละค าสัง่ขององค์การบริหารสว่นต าบล 
  ข้อ 8  การจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะ  ผู้จ าหน่ายและผู้ ชว่ยจ าหนา่ย 
ต้องปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(1) ปฏิบตัิตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 7 (1) – (14) 
(2) แตง่กายด้วยเสือ้ผ้าท่ีมีแขนและสวมผ้ากนัเปือ้นท่ีสะอาดเรียบร้อย   รวมทัง้สวม 

รองเท้าขณะเตรียมท า ประกอบ ปรุง หรือจ าหน่ายอาหาร 
             (3)  ตดัเล็บมือให้สัน้ ถ้ามีบาดแผล บาดเจ็บ ถกูลวกด้วยความร้อน   หรือระคายเคือง 
ผิวหนงั  หรือนิว้มือ ต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย 
             (4)  ไมส่บูบหุร่ี  ขบเคีย้ว  รับประทานอาหารในขณะเตรียม  ท า  ประกอบ  ปรุง  หรือ
จ าหนา่ยอาหาร หรือไมไ่อ จามรดอาหาร 
             (5)  ท่ีเตรียมอาหาร ท า ประกอบ ปรุง และวางแผงจ าหนา่ยอาหาร  ต้องสงูจากพืน้อยา่ง
น้อย  60  เซนตเิมตร 
 (6)  การจ าหนา่ยอาหารท่ีต้องมีการล้างภาชนะอปุกรณ์   จะต้องมีท่ีล้างภาชนะอปุกรณ์
และวางสงูจากพืน้อย่างน้อย  60  เซนตเิมตร  และต้องไม่ถ่ายเทน า้ล้างภาชนะท่ีมีเศษอาหารลงพืน้หรือลงสูท่อ่
ระบายน า้สาธารณะ 
   (7)  รักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้อปุกรณ์ตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการจ าหนา่ยอาหารให้สะอาด และใช้
การได้ดีอยูเ่สมอ 
   (8)  ให้ปกปิดอาหาร เคร่ืองปรุงอาหาร ภาชนะใสอ่าหาร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ส าหรับ
ประกอบอาหารด้วยอปุกรณ์ ท่ีสามารถป้องกนัฝุ่ นละออง แมลงวนั และสตัว์ ซึง่เป็นพาหะน าโรครวมทัง้ดแูล 
รักษาให้สะอาด 



    5 
(9)  ใช้น า้สะอาดในการท า ประกอบ ปรุง แช ่ล้าง อาหาร ภาชนะ เคร่ืองใช้ และปฏิบตัใิห้

ถกูสขุลกัษณะ 
   (10)  ใช้วสัด ุ ภาชนะ  อปุกรณ์  ท่ีสะอาดปลอดภยัส าหรับใสห่รือเตรียมท า ประกอบปรุง 
และจ าหนา่ยอาหาร 
   (11)  จดัให้มีท่ีรองรับมลูฝอย ท่ีถกูสขุลกัษณะไว้ให้เพียงพอ และไมถ่่ายเททิง้ลงในท่อ
ระบายน า้หรือทางสาธารณะ    

(12)  จดัให้มีการป้องกนัอนัตรายตอ่สขุภาพ รวมทัง้ป้องกนัไมใ่ห้เกิดเหตรุ าคาญเน่ือง 
จากการจ าหนา่ย  เตรียม  ท า  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

  (13) ปฏิบตักิารอ่ืนใดเก่ียวด้วยสขุลกัษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ 
และค าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน  หรือผู้ซึง่ได้รับแตง่ตัง้จากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน  รวมทัง้ระเบียบ  ประกาศ  
ข้อบญัญัต ิ และค าสัง่ขององค์การบริหารสว่นต าบล 
  ข้อ 9  การเร่ขายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ   ผู้จ าหนา่ยและผู้ชว่ยจ าหนา่ยต้องปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้
            (1)  จ าหนา่ยสินค้าในบริเวณท่ีอนญุาตให้จ าหนา่ยได้  และไมจ่ าหนา่ยสินค้าบริเวณท่ีห้าม
จ าหนา่ย 

(2)  ต้องแตง่กายสะอาด  สภุาพเรียบร้อย 
(3)  มลูฝอยจากการเร่ขาย  ห้ามทิง้ลงในท่ีหรือทางสาธารณะ 

          (4)  ในขณะเร่ขายสินค้า ห้ามใช้เคร่ืองเสียงหรือเปิดวิทยเุทป   หรือสง่เสียงดงัจนเกิดเหตุ
เดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ อ่ืน 
             (5)  หยดุการประกอบการค้าในกรณีมีเหตพุิเศษ  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการตามท่ี
องค์การบริหารสว่นต าบลได้ประกาศก าหนด 
             (6)  ห้ามน ารถยนต์   รถจกัรยานยนต์  หรือล้อเล่ือนไปจอดบนทางเท้าเพ่ือขายสินค้า 
             (7)  ปฏิบตัิการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสขุลกัษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ 
และค าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน หรือผู้ซึง่ได้รับแตง่ตัง้จากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน  รวมทัง้ระเบียบ  ประกาศ 
ข้อบญัญัต ิ และค าสัง่ขององค์การบริหารสว่นต าบล 
  ข้อ 10  การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะ ผู้จ าหนา่ยและผู้ชว่ยจ าหนา่ย
จะต้องปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้

(1) ปฏิบตัิตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 9  (1) – (7) 
(2) อาหารท่ีเร่ขายต้องสะอาด  ปลอดภยั 
(3) ใช้วสัด ุ ภาชนะหรือหีบห่อท่ีสะอาด  ปลอดภยัส าหรับใส่อาหาร 
(4) จดัอาหารแยกตามประเภทของสินค้าให้เป็นระเบียบ 
(5) แตง่กายด้วยเสือ้ผ้าท่ีสะอาดเรียบร้อย และสวมรองเท้าขณะท าการเร่ขายอาหาร 
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(6) ตดัเล็บให้สัน้  ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย 
(7) ไมส่บูบหุร่ี  หรือไอ  จาม  รดอาหารในขณะขาย 

                         (8)  ปฏิบตัิการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสขุลกัษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ 
และค าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน  หรือผู้ซึง่ได้รับแตง่ตัง้จากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน  รวมทัง้ระเบียบ  ประกาศ  
ข้อบญัญัต ิ และค าสัง่ขององค์การบริหารสว่นต าบล 
  ข้อ 11  ห้ามผู้จ าหนา่ยและผู้ชว่ยจ าหนา่ยประกอบกิจการ เม่ือมีเหตคุวรเช่ือวา่เป็นโรคตดิตอ่ท่ี 
ระบไุว้เม่ือเจ้าพนกังานสาธารณสขุ หรือแพทย์ได้ตรวจปรากฏวา่เป็นพาหะของโรค และได้รับแจ้งตามหนงัสือว่า 
เป็นพาหะของโรคตดิตอ่  ซึง่ระบไุว้ดงัตอ่ไปนี ้คือ 

(1) วณัโรค 
(2) อหิวาตกโรค 
(3) ไข้ไทฟอยด์ 
(4) โรคบดิ 
(5) ไข้สกุใส 
(6) โรคคางทมู 
(7) โรคเรือ้น 
(8) โรคผิวหนงัท่ีนา่รังเกียจ 
(9) โรคตบัอกัเสบท่ีเกิดจากไวรัส 
(10)  โรคอ่ืน ๆ ตามท่ีทางราชการก าหนด 

 
 

หมวด  2 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
  ข้อ 12 ห้ามมิให้ผู้ ใดจ าหน่ายสินค้าในท่ี หรือทางสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยลกัษณะ
วิธีการจดัวางสินค้าในท่ีหนึง่ท่ีใดเป็นปกตหิรือเร่ขาย เว้นแตจ่ะได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
  ข้อ 13  ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในท่ี หรือทางสาธารณะ ต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไข
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ต้องไมเ่ป็นโรคตดิตอ่หรือพาหะของโรคติดตอ่ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 11 
(2) เง่ือนไขอ่ืนตามท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลก าหนด 

ข้อ 14  ถ้าปรากฏวา่ผู้จ าหน่ายสินค้าในท่ี  หรือทางสาธารณะผู้ใดเป็นโรคติดตอ่หรือเป็นพาหะ 
ของโรคติดตอ่ท่ีระบไุว้ในข้อ 11  ซึง่เจ้าพนกังานสาธารณสขุเห็นวา่ถ้าอนญุาตให้จ าหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทาง 
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สาธารณะตอ่ไปจะก่อให้เกิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงตอ่สขุภาพของประชาชนชน  ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ิน มีอ านาจ 
สัง่ให้เพิกถอนใบอนญุาตของผู้นัน้เสีย 
  ข้อ 15  ผู้ใดได้รับใบอนญุาตและผู้ชว่ยจ าหนา่ย ต้องจ าหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะตาม
เวลาท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลก าหนด 
  ข้อ 16  ผู้ใดจะขอรับใบจ าหนา่ยสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  ให้ย่ืนค าขอตาม
แบบ และเง่ือนไขพร้อมด้วยหลกัฐานท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลก าหนด และรูปถ่ายหน้าตรงคร่ึงตวัไมส่วมหมวก 
ไมส่วมแวน่ตาด า ขนาด 1 x 1  นิว้ จ านวน  2  รูป  และส าหรับผู้ชว่ยจ าหนา่ย  ขนาด  1 x 1 นิว้ อีก จ านวน  2  รูป  
เพ่ือตดิไว้ท่ีค าขอและใบอนญุาตฉบบัละ  1  รูป 
  ข้อ 17  เม่ือเจ้าพนกังานท้องถ่ิน ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขออนุญาต
แล้วปรากฏว่า  ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ให้ออกใบอนุญาตหรือมีหนงัสือแจ้งค าสัง่ไม่
อนญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขออนญุาตทราบ   ภายในสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีได้รับค าขอ 

ถ้าปรากฏวา่ค าขอดงักล่าวไมถ่กูต้องหรือไมส่มบรูณ์    ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินรวบรวมความไมถ่กู 
ต้องหรือไมส่มบรูณ์ทัง้หมด แจ้งให้ผู้ขออนญุาตแก้ไขให้ถกูต้องและสมบรูณ์ในคราวเดียวกนั และในกรณีจ าเป็นท่ี
ต้องสง่คืนค าขออนญุาตให้ส่งคืนค าขอพร้อมทัง้แจ้งความไมถ่กูต้องหรือความไมส่มบรูณ์ ให้ทราบภายในสิบห้าวนั 
นบัแตว่นัท่ีได้รับค าขอ 

ในกรณีท่ีมีเหตจุ าเป็นท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินไมอ่าจออกใบอนญุาต  หรือยงัไมอ่าจมีค าสัง่ไม่
อนญุาตได้ภายในก าหนดตามวรรคหนึง่   ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กินสองครัง้ ครัง้ละไมเ่กินสิบห้าวนั  แตต้่อง 
มีหนงัสือแจ้งการขยายเวลาและเหตจุ าเป็นแตล่ะครัง้ให้ผู้ขออนญุาตทราบก่อนสิน้ก าหนด ตามวรรคหนึ่งหรือตามท่ี
ได้ขยายเวลาไว้แล้วนัน้แล้วแตก่รณี 

  ข้อ 18  ผู้ได้รับใบอนญุาตต้องช าระคา่ธรรมเนียมการออกใบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินใน
วนัท่ีมารับใบอนญุาต ตามอตัราท้ายข้อบญัญัตนีิ ้
  ข้อ 19  ในขณะท าการจ าหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ผู้ ได้รับใบอนุญาต
ต้องจ าหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าตามประเภทสินค้า   และลกัษณะการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะท่ี
ได้รับอนญุาต ผู้ ได้รับใบอนญุาตและผู้ชว่ยจ าหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะต้องแสดงใบอนญุาตไว้โดยเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีจ าหนา่ยสินค้า 
  ข้อ 20  ใบอนญุาตฉบบัหนึง่ให้ใช้ได้เฉพาะผู้ได้รับใบอนญุาตกบัผู้ชว่ยจ าหนา่ยในท่ีหรือทาง
สาธารณะ ระบไุว้ในใบอนญุาตไมเ่กินหนึง่คน และห้ามไมใ่ห้โอนใบอนญุาต 
  ข้อ 21  เม่ือผู้ ได้รับอนญุาตประสงค์จะขอตอ่อายใุบอนญุาตให้จ าหนา่ยสินค้าหรือเร่ขายสินค้าใน 
ท่ีหรือทางสาธารณะ ให้ย่ืนค าขอตามแบบและเง่ือนไขพร้อมด้วยหลกัฐานท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดตอ่ 
เจ้าพนกังานท้องถ่ินภายในสามสิบวนัก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ เม่ือย่ืนค าขอพร้อมกบัเสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้
ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะสัง่ไมต่อ่ใบอนญุาต การพิจารณาตอ่ใบอนญุาตให้ปฏิบตัิตาม
ข้อ 17 ถ้ามิได้ช าระคา่ธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามวรรคแรกจะต้องช าระคา่ปรับเพิ่มขึน้อีกร้อย 
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ละย่ีสิบของจ านวนคา่ธรรมเนียมท่ีค้างช าระ    เว้นแตผู่้ ได้รับใบอนญุาตได้บอกเลิกกิจการนัน้ก่อนถึงก าหนดเวลา 
ช าระคา่ธรรมเนียม   ถ้าผู้จ าหนา่ยสินค้าหรือเร่ขายสินค้าค้างช าระคา่ธรรมเนียมตดิตอ่กนัเกินกวา่สองครัง้เจ้า
พนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุด าเนินกิจการไว้จนกวา่จะได้เสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบจ านวน 
  ข้อ 22  ใบอนญุาตให้มีอายหุนึง่ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต 
  ข้อ 23  เม่ือผู้ ได้รับใบอนญุาตไมป่ระสงค์จะประกอบกิจการตอ่ไป ให้ย่ืนค าขอบอกเลิกกิจการต่อ
เจ้าพนกังานท้องถ่ิน ก่อนถึงก าหนดเสียคา่ธรรมเนียมตามข้อบญัญัตอิงค์การบริหารสว่นต าบลนี  ้

 ข้อ 24  ผู้ได้รับใบอนญุาตประสงค์จะเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทสินค้าหรือลกัษณะวิธีการ
จ าหนา่ยหรือสถานท่ีจดัวางให้แตกตา่งไปจากท่ีระบใุนใบอนญุาตหรือรายการอ่ืนใดให้ย่ืนค าร้องตอ่เจ้าพนกังาน
ท้องถ่ินและจะท าการเปล่ียนแปลงได้เม่ือเจ้าพนกังานท้องถ่ินได้จดแจ้งการเปล่ียนแปลงดงักลา่วไว้ในใบอนญุาต 
  ข้อ 25 หากปรากฏวา่ใบอนญุาตสญูหาย ถกูท าลายหรือช ารุดในสาระส าคญั ผู้ ได้รับใบอนญุาต
จะต้องย่ืนค าขอตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน   เพ่ือขอรับใบแทนใบอนญุาตภายในสิบห้าวนั นบัแตว่นัท่ีได้ทราบถึงการ
สญูหาย ถกูท าลายหรือช ารุดในสาระส าคญั แล้วแตก่รณีพร้อมหลกัฐานดงัตอ่ไปนี  ้

(1) เอกสารแจ้งความตอ่เจ้าหน้าท่ีต ารวจ  กรณีการสญูหายหรือถกูท าลาย  
(2) ใบอนญุาตเดมิกรณีช ารุดในสาระส าคญั 
(3) รูปถ่ายของผู้ได้รับใบอนญุาตและผู้ชว่ยผู้จ าหนา่ย ขนาด 1 x 1 นิว้ จ านวน 2  รูป 

ข้อ 26  การออกใบแทนใบอนญุาตให้แจ้งเจ้าพนกังานท้องถ่ินด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ
และเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
   (1)  ใบแทนใบอนญุาตให้ประทบัตราสีแดง ค าว่า “ใบแทน” ก ากบัไว้ด้วยและให้มี วนั 
เดือน ปี  ท่ีออกใบแทน พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือเจ้าพนกังานท้องถ่ิน หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าพนกังานท้อง 
ถ่ินในใบแทนและต้นขัว้ใบแทน 
   (2)  บนัทึกด้านหลงัต้นขัว้ใบอนญุาตเดมิระบสุาเหตกุารสญูหาย ถกูท าลาย หรือช ารุดใน
สาระส าคญัของใบอนญุาตเดมิแล้วแตก่รณี  และเลม่ท่ี เลขท่ี  ปี  พ.ศ. ของใบแทนใบอนญุาต 
  ข้อ 27  เพ่ือปฏิบตัใิห้เป็นไปตามพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และข้อบญัญตัอิงค์ 
การบริหารสว่นต าบลนี ้ ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือผู้ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากเจ้าพนกังานท้องถ่ินและเจ้าพนกังาน
สาธารณสขุมีอ านาจดงันี ้
   (1)  มีหนงัสือเรียกบคุคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือท าค าชีแ้จงเป็น 
หนงัสือให้สง่เอกสารหลกัฐานใด เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
   (2)  เข้าไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึน้และพระอาทิตย์ตกหรือใน
เวลาท าการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคมุให้เป็นไปตามข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นต าบลนี ้หรือตามพระราชบญัญัติ
การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  ในการนีใ้ห้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องจากเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนัน้ 
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   (3)  แนะน าให้ผู้ ได้รับใบอนญุาตปฏิบตัใิห้ถกูต้องตามเง่ือนไขใบอนญุาตตามข้อบญัญตัิ
องค์การบริหารสว่นต าบลนี ้หรือตามพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
   (4)  ยดึหรืออายดัสิ่งของใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายตอ่สขุภาพของประชาชนเพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินคดีหรือเพ่ือน าไปท าลายในกรณีท่ีจ าเป็น 
   (5)  เก็บหรือน าสินค้าใด ๆ ท่ีสงสยัวา่จะไมถ่กูสขุลกัษณะหรือก่อให้เกิดเหตรุ าคาญจาก
อาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  เป็นปริมาณตามสมควรเป็นตวัอยา่งในการตรวจสอบความจ าเป็นได้โดยไม่ต้องใช้เวลา 
  ข้อ 28  หากผู้ จ าหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าปฏิบัติไม่ถูกต้องพระราชบญัญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535  กฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535  หรือข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลนีห้รือค าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถ่ินท่ีก าหนดไว้เก่ียวกบัการด าเนินการนัน้ให้เจ้าพนกังาน
ท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ให้ผู้นัน้แก้ไข หรือปรับปรุงให้ถกูต้องได้และถ้าผู้นัน้ไม่แก้ไขหรือถ้าการจ าหน่ายสินค้าหรือเร่ ขาย
สินค้าจะก่อให้เกิดหรือมีเหตอุนัสมควรสงสยัว่าจะเกิดอนัตรายอย่างร้ายแรงตอ่สุขภาพของประชาชน เจ้าพนกังาน
ท้องถ่ินจะสัง่ให้  ผู้นัน้หยดุกิจการไว้ทนัท่ีเป็นการชัว่คราวจนกวา่จะเป็นท่ีพอใจของเจ้าพนกังานท้องถ่ินว่าปราศจาก
อนัตรายก็ได้ 
  ค าสัง่ดงักล่าวให้ก าหนดระยะเวลาท่ีต้องปฏิบตัติามค าสัง่ไว้ไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัเว้นแตเ่ป็นค าสัง่ให้
หยดุด าเนินการทนัที 
  ข้อ 29  ในกรณีเจ้าพนกังานสาธารณสขุ ตรวจพบเหตท่ีุไมถ่กูต้องหรือมีการกระท าใด ๆ ฝ่าฝืน 
พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  หรือข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นต าบลนีใ้นอนัท่ีจะมีผลกระทบตอ่
สภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชนหรือจะเป็นอนัตรายอยา่งร้ายแรงตอ่สขุภาพของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม  ซึง่สมควรจะด าเนินการแก้ไขโดยเร่งดว่น ให้เจ้าพนกังานสาธารณสขุมีอ านาจออกค าสัง่ให้
ผู้กระท าการไมถ่กูต้องหรือฝ่าฝืนดงักลา่วแก้ไข หรือระงับเหตรุ าคาญนัน้หรือด าเนินการใด ๆ  เพ่ือแก้ไขหรือระงบั
เหตนุัน้ได้ตามสมควร แล้วให้แจ้งเจ้าพนกังานท้องถ่ินทราบ 
  ข้อ 30  ถ้าผู้ รับใบอนญุาตไม่ปฏิบตั ิหรือปฏิบตัไิมถ่กูต้อง ตามพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ 
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  หรือข้อบญัญัตอิงค์การบริหาร 
สว่นต าบลนี ้หรือเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในใบอนญุาตในเร่ืองท่ีก าหนดไว้เก่ียวกบัการประกอบกิจการตามท่ีได้รับ
ใบอนญุาตนัน้ เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่พกัใช้ใบอนญุาตได้ไมเ่กินสิบห้าวนั 
  ข้อ 31  เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจออกค าสัง่เพิกถอนใบอนญุาตเม่ือปรากฏวา่ผู้ รับใบอนญุาต 
   (1)  ถกูสัง่พกัใช้ใบอนญุาตตัง้แตส่องครัง้ขึน้ไป และมีเหตท่ีุจะต้องถกูสัง่พกัใช้ใบอนญุาต
อีก 
   (2)  ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสดุวา่ได้กระท าความผิดตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ 
พ.ศ. 2535  หรือข้อบญัญตัิองค์การบริหารส่วนต าบลนี ้
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   (3)  ไมป่ฏิบตัหิรือปฏิบตัไิมถ่กูต้องตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  
กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535    หรือข้อบญัญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลนี ้ 
หรือเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในใบอนญุาตในเร่ืองท่ีก าหนดไว้เก่ียวกบัการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนญุาตและการไม่
ปฏิบตัหิรือปฏิบตัไิมถ่กูต้องนัน้ ก่อให้เกิดอนัตรายร้ายแรงตอ่สขุภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอ่สภาวะ 
ความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชน 

           ข้อ 32  ค าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถ่ินตามข้อ  21  ให้ผู้จ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะหยดุ
จ าหนา่ยสินค้า ค าสัง่พกัใช้ใบอนญุาตและค าสัง่เพิกถอนใบอนญุาตให้ท าเป็นหนงัสือแจ้งให้ผู้จ าหนา่ยสินค้า หรือ
ผู้ รับใบอนญุาตทราบ  แตก่รณีไมพ่บตวัหรือไมย่อมรับหนงัสือดงักลา่วให้สง่หนงัสือทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ 
ให้ปิดหนงัสือไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภมูิล าเนาหรือส านกังานท าการของผู้ ต้องรับหนงัสือและให้ถือวา่           
ผู้นัน้ได้รับทราบหนงัสือตัง้แตเ่วลาท่ีหนงัสือนัน้ไปถึง หรือวนัปิดหนงัสือแล้วแตก่รณี 
  ข้อ 33  ผู้ถกูเพิกถอนใบอนญุาตจะขอรับใบอนญุาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถกูเพิกถอน
ใบอนญุาตอีกไมไ่ด้  จนกวา่จะพ้นก าหนดหนึง่ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีสัง่เพิกถอนใบอนญุาต 
  ข้อ 34  ในกรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ิน มีค าสัง่ตามข้อ 21  วรรคสอง  ข้อ 28   หรือมีค าสัง่ไมอ่อก
ใบอนญุาตตามข้อ 17  หรือเพิกถอนใบอนญุาตตามข้อ 14  ข้อ 31   หรือเม่ือเจ้าพนกังานสาธารณสขุมีค าสัง่ตาม 
ข้อ  29  ถ้าผู้ ท่ีได้รับค าสัง่ไมพ่อใจค าสัง่ดงักลา่ว  ผู้นัน้มีสิทธิอทุธรณ์ตอ่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสขุภายใน
ก าหนดสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีทราบค าสัง่ 
  การอทุธรณ์ตามวรรคหนึง่ ไมเ่ป็นเหตทุเุลาการบงัคบัตามค าสัง่ เว้นแตรั่ฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มี
การทเุลาการบงัคบัตามค าสัง่นัน้ไว้ชัว่คราว 
  ค าสัง่ของรัฐมนตรีให้เป็นท่ีสดุ 
 

หมวด 3 
บทก าหนดโทษ 

 

* * * * * * * * * * * * * * * 
 

  ข้อ 35  ผู้ รับใบอนญุาตใดไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ิน ก าหนดไว้ในใบอนญุาตตาม
ข้อ 19  วรรคแรก  มีความผิดตามมาตรา  76  แหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
  ข้อ 36  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 12  หรือฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนกังานท้องถ่ินท่ีก าหนดบริเวณท่ีหรือทาง
สาธารณะ หรือสว่นหนึง่สว่นใดของพืน้ท่ีดงักลา่ว เป็นเขตห้ามจ าหนา่ยหรือซือ้สินค้าโดยเด็ดขาดมีความผิดตาม
มาตรา 77  แหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
  ข้อ 37  ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน   ท่ีก าหนดบริเวณท่ี หรือทางสาธารณะหรือ 
สว่นหนึง่สว่นใดของพืน้ท่ีดงักลา่ว เป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าบางชนิด หรือบางประเภทหรือเป็นเขตห้ามจ าหนา่ย
สินค้าตามก าหนดเวลา หรือเป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้า โดยวิธีการจ าหน่ายโดยลกัษณะใด ข้อ 9  ข้อ 10  ข้อ 11  
ข้อ 13 ข้อ 15  มีความผิดตามมาตรา 78  แหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
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  ข้อ 38  ผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามหนงัสือเรียกหรือไมย่อมแจ้งข้อเท็จจริง หรือไมส่ง่เอกสารหรือหลกัฐาน 
หรือขดัขวางหรือไมอ่ านวยความสะดวกในการปฏิบตัหิน้าท่ีของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน หรือผู้ซึง่ได้รับแตง่ตัง้จาก
พนกังานท้องถ่ิน หรือเจ้าพนกังานสาธารณสขุ ตามข้อ 27 มีความผิดตามมาตรา 79 แหง่พระราชบญัญตัิการ     
สาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
  ข้อ 39  ผู้ด าเนินกิจการผู้ใดด าเนินการในระหวา่งท่ีมีค าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถ่ินให้หยดุด าเนิน 
การหรือไมป่ฏิบตัิตามค าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถ่ินตามข้อ 28  ข้อ 21  วรรคสองโดยไมมี่เหตหุรือข้อแก้ตวัอนั
สมควร มีความผิดตามมาตรา 80  แหง่พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
  ข้อ 40  ผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามค าสัง่ของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ ตามข้อ 29  โดยไมมี่เหตหุรือข้อแก้ 
ตวัอนัสมควร   หรือขดัขวางการปฏิบตัหิน้าท่ีของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ มีความผิดตามมาตรา  81  แหง่พระราช 
บญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
  ข้อ 41  ผู้ รับใบอนญุาตผู้ใดฝ่าฝืน ข้อ 19 วรรคสอง ข้อ  25   มีความผิดตามมาตรา  83  แหง่
พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
  ข้อ 42  ผู้ รับใบอนญุาตผู้ใดด าเนินการในระหวา่งถกูพกัใช้ใบอนญุาตมีความผิดตามมาตรา 84  
แหง่พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี ........  เดือน…………………………  พ.ศ.  2548 
 

(ลงช่ือ) ………………………… 
        (นายทองหลอ่  ช้างสีทา) 

                    นายกองค์การบริหารสว่นต าบลโป่งตาลอง 
 

  ขอรับรองวา่ร่างข้อบญัญตัิองค์การบริหารส่วนต าบล ฉบบันีไ้ด้ผา่นความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารสว่นต าบลโป่งตาลอง  ในคราวประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  สมยัสามญั สมยัท่ี   1   ครัง้
ท่ี  1/2548 เม่ือวนัท่ี   24 - 25   กมุภาพนัธ์   พ.ศ. 2548  จริง 
 
        (ลงช่ือ) ………………………… 
        (นายวิฑรูย์   สินทอง) 

ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลโป่งตาลอง 
       เห็นชอบ 

 

 (ลงช่ือ) ………………………… 
            (นายสพุล  ลีมางกรู) 
            นายอ าเภอปากช่อง 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

 

ล าดับที่ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(ต่อปี) 
บาท สตางค์ 

 
1. 
 

2. 
3. 

 
จ าหนา่ยโดยลกัษณะวิธีการจดัวางสินค้าในท่ีหนึง่ท่ีใดเป็นปกติ 
ฉบบัละ 
จ าหนา่ยโดยลกัษณะเร่ขายประเภทท่ี  1 
จ าหนา่ยโดยลกัษณะเร่ขายประเภทท่ี  2 

 
 

100.- 
200.-/ครัง้ 

50.- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 


