
 หนา   ๑๒๘ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
เรื่อง   การจําหนายสินคาในที่หรอืทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  วาดวยการจําหนายสินคา

ในท่ีหรือทางสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๔๓  มาตรา  ๕๔  

มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลแมสูน  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  

และนายอําเภอฝาง  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  เรื่อง  การจําหนาย

สินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  ตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบญัญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว  ซึ่งขัดหรือ

แยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

  

หมวด  ๑ 

นิยาม 

 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

“การจําหนายสินคา”  หมายความวา  การจําหนายส่ิงของหรือวัสดุทุกชนิดที่สามารถนํามาขาย  

หรือใหเชา  หรือแลกเปล่ียนสินคาโดยมีราคาหรือมูลคาในการนั้น 



 หนา   ๑๒๙ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

“เรขาย”  หมายความวา  การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  โดยมิไดจัดวางอยูในที่หนึ่ง

ที่ใดโดยปกติ  ไมวาจะเปนทางบกหรือทางน้ํา 

“อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

(๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนกนิ  ดื่ม  อมหรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวธิีใด ๆ  หรือในรูปลักษณะใด ๆ  

แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น    

แลวแตกรณี 

(๒)  วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปนอาหารสี  

และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษวัตถุ  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  หรือท่ีอื่น 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งไดรับการแตงตั้ง

จากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

หมวด  ๒ 

บทท่ัวไป 

   

ขอ  ๖  เจาพนักงานทองถิ่นมีหนาที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชนใชสอยของ

ประชาชนทั่วไป 

หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการ

จัดวางสินคาท่ีหนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๑๓๐ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ  ๗  ในการจําหนายสินคาในทีห่รือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใด

เปนปกติ  ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑)  แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย 

(๒)  ใหจัดวางสินคาที่จําหนายบนแผงวางสินคาหรือจัดวางในลักษณะอื่นตามท่ีเจาพนักงาน

ทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

(๓)  แผงวางสินคาทําดวยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น   

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

(๔)  จัดวางสินคาและส่ิงของใด ๆ  ใหเปนระเบียบเรียบรอย  ไมย่ืนลํ้าออกนอกบริเวณที่กําหนด  

ทั้งนี้  รวมทั้งตัวของผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาดวย 

(๕)  ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จําหนายสินคาในระหวางการจําหนายอยูเสมอ 

(๖)  หามมิใหกระทําการใด ๆ  ที่กอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น 

(๗)  เมื่อเสร็จส้ินการจําหนายทุกครั้งตองเก็บสินคาและส่ิงของใด ๆ  ที่เกี่ยวของจากบริเวณ 

ที่จําหนายใหเรียบรอยโดยไมชักชา 

(๘)  หยุดการจําหนายสินคาเพ่ือสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการตามที่องคการ

บริหารสวนตําบลแมสูน  ประกาศกําหนด 

(๙)  การอื่นที่จําเปนเพ่ือรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังการปองกัน 

มิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๘  นอกเหนือขอ  ๗  การจําหนายสินคาประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะ

วิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งทีใ่ดเปนปกติ  ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  

ดังตอไปนี้ 

(๑)  แผงจําหนายอาหารทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดงาย  มีสภาพดี  เปนระเบียบอยูสูงจากพ้ืน

อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

(๒)  อาหารปรุงสุกมีการปกปดหรือมีการปองกันสัตวแมลงนําโรค 

(๓)  สารปรุงแตงอาหารตองมีเลขสาระบบอาหาร  (อย.) 



 หนา   ๑๓๑ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๔)  น้ําดื่มตองเปนน้ําท่ีสะอาด  ใสในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปด  มีกอกหรือทางเทรินน้ํา 

(๕)  เครื่องดื่มตองใสภาชนะที่สะอาด  มีการปกปด 

(๖)  น้ําแข็งท่ีใชบริโภค 

๖.๑)  ตองสะอาด 

๖.๒)  เก็บในภาชนะท่ีสะอาด  มีฝาปด  อยูสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

๖.๓)  ท่ีตักน้ําแข็งมีดามยาว 

๖.๔)  ตองไมนําอาหารหรือส่ิงของอยางอื่นไปแชไวในน้ําแข็ง 

(๗)  ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะ  และน้ําสะอาด  อุปกรณการลางตองวางสูงจากพ้ืน   

อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

(๘)  ชอน  สอม  ตะเกียบ  วางตั้งเอาดามขึ้นในภาชนะโปรงสะอาดหรือวางเปนระเบียบ 

ในภาชนะโปรงสะอาด  และมีการปกปด  เก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

(๙)  มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพ่ือนําไปกําจัด 

(๑๐)  ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด  สวมเส้ือมีแขน  ผูปรุงตองผูกผากันเปอนและสวมหมวก

หรือเน็ทคลุมผม 

(๑๑)  ใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสําเร็จแลว 

ขอ  ๙  ในการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย  ผูจําหนายและ

ผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑)  แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย 

(๒)  ไมทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ 

(๓)  หามมิใหกระทําการใด ๆ  ที่กอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น 

(๔)  หยุดการจําหนายสินคาเพ่ือสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการตามที่องคการ

บริหารสวนตําบลแมสูน  ประกาศกําหนด 

(๕)  การอื่นที่ จําเปนเพ่ือการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมทั้ง 

การปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 



 หนา   ๑๓๒ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ  ๑๐  นอกเหนือขอ  ๙  การจําหนายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการเรขาย  ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑)  สวมเส้ือที่มีแขน  ใชผากันเปอนท่ีสะอาด  มีส่ิงปกปดปองกันเสนผมมิใหตกลงในอาหาร 

(๒)  รักษาความสะอาดของรางกาย  ถามีบาดแผลบริเวณมือตองทําแผลใหเรียบรอย 

(๓)  ไมสูบบุหรี่ในขณะเตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุงหรือจําหนายอาหาร 

(๔)  ไมไอหรือจาม  รดบนอาหาร 

(๕)  ที่เตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และแผงวางจําหนายอาหาร  ตองสูงจากพ้ืนไมนอยกวา   

๖๐  เซนติเมตร 

(๖)  ไมเททิ้งเศษอาหาร  หรือน้ําที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพ้ืนหรือทางระบายน้ําสาธารณะ 

(๗)  ใชภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องมือ  เครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหารท่ีสะอาด 

(๘)  ปกปดอาหาร  เครื่องปรุงอาหาร  ภาชนะบรรจุ  เครื่องมือ  เครื่องใชและอุปกรณในการ

จําหนายอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละออง  แมลงวันและสัตวพาหะนําโรคอื่น ๆ 

(๙)  ใชน้ําที่สะอาดในการทํา  ประกอบ  ปรุง  แชหรือลางอาหาร  ภาชนะบรรจุอาหาร  

เครื่องมือ  เครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหาร 

(๑๐)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอ  และไมเทท้ิงมูลฝอยลงในทอหรือ

ทางระบายน้ําสาธารณะ 

ขอ  ๑๑  หามมิใหผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาประกอบกจิการเมื่อมเีหตอุันควรเชื่อวาเปน

โรคติดตอหรือเปนพาหะของโรคติดตอดังตอไปนี้ 

(๑)  วัณโรค 

(๒)  อหิวาตกโรค 

(๓)  ไขรากสาดนอย  (ไทฟอยด) 

(๔)  โรคบิด 

(๕)  ไขสุกใส 

(๖)  โรคคางทูม 

(๗)  โรคเรื้อน 



 หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๘)  โรคผิวหนังที่นารังเกียจ 

(๙)  โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 

(๑๐)  โรคติดตออื่น ๆ  ที่ทางราชการกําหนด 

   

หมวด  ๓ 

ใบอนุญาต 

   

ขอ  ๑๒  ผูใดประสงคจะจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลแมสูนกําหนด  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

(๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

(๓)  ใบรับรองแพทยกรณีท่ีมีการจําหนายอาหารและไดรับการรับรองภายใน  ๓๐  วัน 

(๔)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 

(๕)  ใบอนุญาตกอสรางอาคารชั่วคราวสําหรับสถานที่จําหนายสินคาในเขตทางหลวง     

(๖)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมสูน  ประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๓  การออกใบอนุญาตตามวรรคสอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นระบุชนิด  หรือประเภทของ 

สินคา  ลักษณะวิธีการจําหนายสินคาและสถานท่ีท่ีจะจัดวางสินคา  เพ่ือจําหนายในกรณีท่ีจะมีการจัดวาง

สินคาในท่ีหนึ่งที่ใดเปนปกติ  รวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได 

การเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา  ลักษณะวิธีการจําหนายสินคาหรือสถานท่ีจัดวาง

สินคาใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาต  จะกระทําไดตอเมื่อผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงาน

ทองถิ่น  และเจาพนักงานทองถิ่นไดจดแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว 

ขอ  ๑๔  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขท่ีกําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  



 หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือ

ความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามแบบที่

กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน 

สิบหาวัน  แตตองมีหนังสือแจงขยายเวลาและเหตุ จําเปนแตละครั้งให ผูขออนุญาตทราบกอน 

ส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง  หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๕  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควรให

ถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๖  ผูไดรับใบอนุญาตใหจําหนายสินคาและผูชวยจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ

จะตองมีบัตรประจําตัวตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมสูนประกาศกําหนด  และจะตองติด 

บัตรประจําตัวไวท่ีอกเส้ือดานซายตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๗  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลแมสูนเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได  จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตอใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและ

เงื่อนไขที่องคการบริหารสวนตําบลแมสูนกําหนด 

ข อ   ๑๘   ผู ไ ด รั บ ใบอนุญาตต อ งแสดง ใบอนุญาต ไว โ ดย เป ด เผยและ เห็ น ได ง า ย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 



 หนา   ๑๓๕ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ  ๑๙  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวนันบัแตวนัท่ีไดทราบถงึการสูญหาย  ถูกทําลายหรือ

ชํารุด  ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลแมสูนกําหนด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและ

เงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหาย  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

   

หมวด  ๔ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 

           

ขอ  ๒๐  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้   ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือ 

กอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนญุาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแต ผู ไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๑  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลแมสูน 

 



 หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๕ 

อํานาจหนาทีข่องเจาพนักงานทองถิ่น 

           

ขอ  ๒๒  ในกรณีท่ีปรากฏวา ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไมถูกตองตามบท 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพัก

ใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๓  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓)  ไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติ ไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไข  ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๔  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือ 

วันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   

ขอ  ๒๕  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ  ๒๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น   

เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลแมสูน  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

   

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

           

ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนด

โทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๖  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

วันชาติ  ศริิภัทรนกุูล 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลแมสูน 

 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

เรื่อง  การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

ลําดับ รายการ ฉบับละ  (บาท) 

๑ 

 

ใบอนุญาตการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะ

วิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ 

 

๓๐๐ 

๒ 

 

ใบอนุญาตการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  โดยวธิีการเรขาย 

 
๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สณ.๑ 

เลขท่ีรับ  ......................../.......................     เลขท่ี  ............................. 

คําขอรับ 

ใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

เขียนท่ี  ........................................................... 

วันท่ี  .............  เดือน  ..................................  พ.ศ.  ..................... 

 ขาพเจา……………………………………………..…..………อายุ…..………ป  สัญชาติ…………..…………...........  

อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี……...........…ตรอก/ซอย..........................ถนน………………….ตําบล/แขวง………...……….  

อําเภอ/เขต…………..………….......................จังหวัด…..……………….…………………โทรศัพท…………....................…………. 

 ขอยื่ น คํ าขอรั บ ใบอนุ ญาตประกอบ กิ จการจํ าหน า ยสิ นค า ใน ท่ี /ทา งส าธ า รณะ                 

จําหนายสินคาประเภท.......................................................ณ  บริเวณ...........................................................              

โดยวิธีการ.............................................................................. 

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจา  ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ของผูขอรับใบอนุญาต 

 ๒.  สําเนาทะเบียนบาน  ของผูขอรับใบอนุญาต 

 ๓.  ใบรับรองแพทย  ของผูขอรับใบอนุญาต  และผูชวยจําหนาย 

 ๔.  รูปถาย  หนาตรงครึ่งตัว  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  ๑x๑  นิ้ว  ของผูขอรับ

ใบอนุญาต  และผูชวยจําหนาย 

 ๕.  ใบอนุญาตกอสรางอาคารชั่วคราว   

 ๖.  ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย 

 ๗.  อ่ืน ๆ................................................................................................................................... 

 

 

 

   

 

 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีจําหนายสินคาพอสังเขป 



     ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการ 

 

      (ลงช่ือ)  ....................................................  ผูขอรับใบอนุญาต 

                 (..................................................) 

การดําเนินการของเจาหนาท่ี 

 (    )  เอกสารการขออนุญาตครบถวน  โดยมีคาธรรมเนียม........................บาท/ป 

 (    )  เอกสารไมครบ  และไดดําเนินการแลวดังนี้ 

  ๑)..................................................................................................................................... 

  ๒)..................................................................................................................................... 

     (ลงชื่อ).................................................เจาหนาท่ี 

             (...............................................) 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (    )  เห็นสมควรอนุญาต  และกําหนดเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

  ๑)..................................................................................................................................... 

  ๒)..................................................................................................................................... 

 (    )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ................................................................................................... 

     (ลงชื่อ).............................................เจาพนักงานสาธารณสุข 

         (...............................................) 

คําส่ัง  เจาพนักงานทองถิ่น 

 (    )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

 (    )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

     (ลงชื่อ).............................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

         (...............................................) 

        นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 



แบบ  สณ.  ๒ 

 

 

 

         ใบอนุญาต 

จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ 

เลมท่ี………….….เลขท่ี…….……….ป.......……… 

 (๑)  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให………………………...........................................อายุ….............……ป    

สัญชาติ…………..…………….อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี….....….…ตรอก/ซอย.......................ถนน……………………...  

ตําบล/แขวง………...….……….อําเภอ/เขต…………..…….จังหวัด…..…..…………….…โทรศัพท…………...........…………...... 

จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ                       

เพ่ือจําหนาย………................................................................................................  มีพ้ืนท่ีประกอบการ…………..ตาราง

เมตร  คาธรรมเนียม….…………..บาท  ใบเสร็จรับเงิน  เลมท่ี………….เลขท่ี……ลงวันท่ี……..เดือน…………………........

พ.ศ…………….  ตั้งอยู  ณ  สถานท่ี  ...........................................................................ตรอก/ซอย  ................................  

ตําบลแมสูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม 

     (๒)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข  ท่ีกําหนดในขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนตําบลแมสูน  เรื่อง  การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 (๓)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 

 ๓.๑........................................................................................................................................................... 

 ๓.๒........................................................................................................................................................... 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี  ............  เดือน  ...............................  พ.ศ.  .............................. 

        ออกให  ณ  วันท่ี……….เดือน……………………พ.ศ…………….… 

 

      ลงชื่อ  .............................................. 

        (.........................................................) 

                  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

               เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

คําเตือน   ๑)  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  เห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต 

           ๒)  ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะนั้น  ตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ  ๒๐ 



แบบ  สณ.  ๓ 

 

 

 

                                             ใบอนุญาต 

จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา 
 

เลมท่ี………….….เลขท่ี…….……….ป.......  ……… 

 (๑)  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให………………………...........................................อายุ….............……ป    

สัญชาติ…………..…………….อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี….....….…ตรอก/ซอย.......................ถนน……………………...  

ตําบล/แขวง………...….……….อําเภอ/เขต…………..…….จังหวัด……..…………….…โทรศัพท…………...........…………...... 

จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา  เพ่ือจําหนาย………......................................... 

...................................................................  มีพ้ืนท่ีประกอบการ…………..ตารางเมตร  คาธรรมเนียม….…………..บาท  

ใบเสร็จรับเงิน  เลมท่ี……….…….เลขท่ี……..………ลงวันท่ี………..……..เดือน………………….……........พ.ศ……..…..……….   

ตั้งอยู  ณ  สถานท่ี  ..............................................................................ตรอก/ซอย  ................................  ตําบลแมสูน  

อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม 

 (๒)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข  ท่ีกําหนดในขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลแมสูน  เรื่อง  การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 (๓)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 

 ๓.๑........................................................................................................................................................... 

 ๓.๒........................................................................................................................................................... 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี  ..........  เดือน  ................................  พ.ศ.  .............................. 

        ออกให  ณ  วันท่ี……….เดือน……………………พ.ศ………… 

 

      ลงชื่อ  .............................................. 

             (.........................................................) 

                         นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

                      เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

คําเตือน   ๑)  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  เห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต 

            ๒)  ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะนั้น  ตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ  ๒๐ 



แบบ  สณ.๔ 

บัตรสุขลักษณะประจําตัวผูจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  โดยวิธีการวางสินคา 

ในท่ีหรือทางใดเปนปกติ 

ดานหนา 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

                     ๑๒  ซม. 

 

 

            

             

      

     ๑๐  ซม. 

     ดานหลัง       

           

 

 

 

 

                                                                              ๑๒  ซม.            ๑๒  ซม. 

 

 

 

-19- 
 

                              

 

คําเตือน 

 

       ขอ  ๑  ใหติดบัตรสุขลักษณะประจําตัวไวที่หนาอกเส้ือตลอดเวลาที่จาํหนายสินคา 

       ขอ  ๒  บัตรสุขลักษณะประจําตัวนี้ใชประกอบกบัใบอนุญาต 

 

      วันออกบัตร……………………………..บัตรหมดอาย…ุ…………………………. 

-ครฑุ- 

บัตรสุขลักษณะประจําตัวผูไดรับใบอนุญาตจําหนายสินคา 

ในท่ีหรือทางสาธารณะ 

 

                   

 ที่ติดรูป 

1x1.5  นิ้ว 
 

 

                   ชื่อ…...............................               ชื่อ…...............................                            

                       (ผูไดรับใบอนุญาต)      (ผูชวยจําหนาย) 

ใบอนุญาตเลมที่............................……………………….เลขที…่……………………………………………….                                                   

ที่อยู ………………………………………………………………………....................................………………….                                  

จําหนายสินคาประเภท                                                                                  .  

ชวงเวลาจําหนายสินคา.                                                                                 .    

สถานที่จําหนายสินคา .                                                                                . 

         

    ………………………………               ………………………………... 

ลายมือชื่อผูไดรับใบอนุญาต     เจาพนกังานทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

    องคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

ที่ติดรูป 

   1x1.5  นิ้ว 
 



 แบบ  สณ.๕ 

บัตรสุขลักษณะประจําตัวผูจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  โดยวิธีการเรขายสินคา 

ดานหนา 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

                                             ๑๒  ซม. 

 

 

            

            

            

            

     1๐  ซม.   

      

     

๑๐  ซม. 

 
    ดานหลัง       

 

 

 

 

 

                                                                                ๑๒  ซม.      ๑๒  ซม. 

 

 
 

     -๑๔- 

                              

 

คําเตือน 

 

       ขอ  ๑  ใหติดบัตรสุขลักษณะประจําตัวไวที่หนาอกเส้ือตลอดเวลาที่จาํหนายสินคา 

       ขอ  ๒  บัตรสุขลักษณะประจําตัวนี้ใชประกอบกบัใบอนุญาต 

 

      วันออกบัตร……………………………..บัตรหมดอาย…ุ…………………………. 

-ครฑุ- 

บัตรสุขลักษณะประจําตัวผูไดรับใบอนุญาตจําหนายสินคา (เรขาย) 

ในท่ีหรือทางสาธารณะ 

 

                   

 ที่ติดรูป 

1x1.5  นิ้ว 
 

 

                   ชื่อ…...............................               ชื่อ…...............................                            

                       (ผูไดรับใบอนุญาต)      (ผูชวยจําหนาย) 

ใบอนุญาตเลมที่............................……………………….เลขที…่……………………………………………….                                                   

ที่อยู ………………………………………………………………………....................................………………….                                  

จําหนายสินคาประเภท                                                                                  .  

ชวงเวลาจําหนายสินคา.                                                                                 .    

สถานที่จําหนายสินคา .                                                                                . 

 

    ………………………………               ………………………………... 

ลายมือชื่อผูไดรับใบอนุญาต     เจาพนกังานทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

    องคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

ที่ติดรูป 

1x1.5  นิ้ว 
 



             แบบ  สณ.๖ 

     แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

    จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
 

  เขียนท่ี……………………………………. 

วันท่ี……….เดือน……………….พ.ศ………….. 

 ขาพเจา………..…………………………........…………….อายุ…….....….…….ป  สัญชาติ…….......................... 
อยูบานเลขท่ี………….........….หมูท่ี……........………ตรอก/ซอย…………………………ถนน…………………............................ 
แขวง/ตําบล……………………..เขต/อําเภอ………………………….……………จังหวดั............................................................   
หมายเลขโทรศัพท  ..................................................................... 

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการ 
          (    )  จัดวางสินคาท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ    (    )  เรขายสินคา 
ตามใบอนุญาตเลมท่ี.....................เลขท่ี.........../..................  ออกใหเม่ือวันท่ี  ............  เดือน  ...................................  
พ.ศ.  ..................  ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 
  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  ๒)  สําเนาทะเบียนบาน 
  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 
   ๓.๑.................................................................................................................................... 
   ๓.๒................................................................................................................................... 
  ๔)  อ่ืน ๆ.................................................................................................................................... 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
       (ลงชื่อ).........................................ผูขอรับใบอนุญาต   
            (.........................................................) 
 

   
 
 

 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (  )  เห็นสมควรตอใบอนุญาต 

 (  )  เห็นสมควรไมอนุญาต 

เพราะ ........................................................................... 

....................................................................................... 

(ลงชื่อ) ............................................................... 

              (....................................................) 

                    เจาพนักงานสาธารณสุข 

      วันท่ี........../...................../..................... 

 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

 (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

 (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

  

 

(ลงชื่อ) ................................................................. 

        (...................................................................) 

                      เจาพนักงานทองถ่ิน 

         วันท่ี ............/..................../............. 


	แนบท้าย
	-ครุฑ-
	บัตรสุขลักษณะประจำตัวผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้า
	-ครุฑ-
	บัตรสุขลักษณะประจำตัวผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้า (เร่ขาย)


