
 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 
เรื่อง  การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

------------------------------------ 
 

หลักการ 
 ใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  วาดวย  เรื่อง  การจําหนายสินคาในท่ีหรือทาง

สาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เพ่ือใชบังคับในการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  ในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลบานตาล  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

 

เหตุผล 

                     

 เพ่ือประโยชนของประชาชนและการควบคุมการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะภายในเขต

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  ซ่ึงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๔๑ มาตรา  

๔๒  มาตรา  ๔๓  ใหกระทําไดโดยการตราเปนขอบัญญัติ  จึงตราขอบัญญัตินี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลบานตาล 

เรื่อง  การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

……………………………………… 

 

 โดยเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  วาดวย  การจําหนายสินคาในท่ี

หรือทางสาธารณะ  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  มาตรา  ๕๔  

มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา ๖๕  แหงพระราชพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  

๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการกําจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  โดย

ความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  และนายอําเภอบําเหน็จณรงค  จึงตราขอบัญญัติไว

ดังตอไปนี้ 

 ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  เรื่อง  การจําหนายสินคา

ในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  เรื่อง  การจําหนายสินคาในท่ีหรือทาง

สาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ตั้งแตขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช 

บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งท่ีออกตามความในวรรคหนึ่งจะมีผลบังคับใชเม่ือไดติดประกาศไวหนาท่ี

ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  และท่ีทําการกํานันในเขตพ้ืนท่ีแลวอยางนอยเจ็ดวัน  ยกเวน

ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตทายขอบัญญัตินี้  

ตองผานความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานตาลและติดประกาศใหประชาชนทราบตามความ

ดังกลาวมาแลวจึงจะมีผลบังคับใช 

 ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถ่ิน”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานสาธารณสุขท่ีไดรับการแตงตั้งตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ท่ีมีเขตอํานาจใน

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล 

             “ผูซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน

สวนทองถ่ินซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือใหปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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             “สินคา”  หมายความวา  สิ่งของท่ีซ้ือขายกัน  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการจัด

วางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติหรือเรขาย 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร  

  “ท่ีหรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซ่ึงเปนสิ่ง

โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัสดุ

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว   ซากสัตว  หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเลี้ยง

สัตวหรือท่ีอ่ืนและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “แผงลอยจําหนายอาหาร”  หมายความวา  แคร  แทน  โตะ  แผง  รถเข็น  หรือพาหนะอ่ืน

ใดท่ีขายอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําแข็ง  โดยตั้งประจําท่ี 

  "เรขาย"  หมายความวา  การนําอาหารสินคาอ่ืนใด  เรขายไปในท่ีหรือทางสาธารณะ  โดยไม

จัดวางเปนประจําในท่ีหนึ่งท่ีใด 

 ขอ  ๕  เจาพนักงานทองถ่ินมีหนาท่ีควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะ  เพ่ือประโยชนใชสอยของ

ประชาชนท่ัวไป 

 หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวาง

สินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ  หรือเรขาย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

 ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง  ใหเจาพนักงานทองถ่ินระบุชนิดหรือประเภทของสินคาลักษณะ

วิธีการจําหนายสินคาและสถานท่ีท่ีจะจัดวางสินคา  เพ่ือจะจําหนายในกรณีท่ีจะมีการวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใด

เปนปกติ  รวมท้ังจะกําหนดเง่ือนไขอยางใดตามท่ีเห็นสมควรในใบอนุญาตดวยก็ได 

 การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคาลักษณะวิธีการจําหนายสินคา  หรือสถานท่ีจัดวางสินคา

ใหแตกตางไปจากท่ีระบุไวในใบอนุญาต  จะกระทําไดตอเม่ือผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินและ

เจาพนักงานทองถ่ินไดจดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว 

 ขอ  ๖  ในการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปน

ปกติผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  แตงกายใหสะอาดและเรียบรอย  ขณะทําการจําหนายสินคา 

  (๒)  ใหจัดวางสินคาท่ีจําหนายบนแผงวางสินคาหรือจัดวางในลักษณะอ่ืนตามท่ีเจาพนักงาน

ทองถ่ิน  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๓)  แผงวางสินคาทําดวยวัสดุท่ีมีความแข็งแรงและมีความสูงตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน  โดย

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 
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  (๔)  จัดวางสินคาและสิ่งของใด ๆ  ใหเปนระเบียบเรียบรอยไมยื่นล้ําออกนอกบริเวณท่ี

กําหนด  ท้ังนี้รวมท้ังตัวของผูจําหนายและผูชวยผูจําหนายสินคาดวย 

  (๕)  ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่ีจําหนายสินคาในระหวางการจําหนายอยูเสมอ 

  (๖) หามมิใหกระทําการใด ๆ  ท่ีกอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอ่ืนเชนการใชเครื่องกําเนิดไฟฟา

เครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทป เปนตน 

  (๗)  เม่ือสิ้นการจําหนายทุกครั้งตองเก็บสินคาและสิ่งของใด ๆ  ท่ีเก่ียวของจากบริเวณท่ี

จําหนายใหเรียบรอยโดยไมชักชา 

  (๘)  หยุดการจําหนายสินคาเพ่ือสาธารณะประโยชน  หรือประโยชนของทางราชการตามท่ี

องคการบริหารสวนตําบลบานตาลประกาศกําหนด 

  (๙)  การอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังการ

ปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ  และการปองกันโรคติดตอตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน  โดยคําแนะนําของเจา

พนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๑๐)  ผูจําหนายสินคาจะตองจัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอยใหเพียงพอ  และไมรั่ว  ไมซึม  มีฝาปด

ทุกแผง  หลังการจําหนายแตละวันตองมีการเก็บรวบรวมมูลฝอยนําไปกําจัด  หรือนําไปท้ิงในท่ีรวบรวมมูลฝอย

และทําความสะอาดบริเวณพ้ืน  รางระบายน้ําใหสะอาด  ไมมีกลิ่นเหม็น  มูลฝอย  และคราบไขมันตกคาง 

 ขอ  ๗  ในการจําหนายสินคาประเภทอาหาร  ประเภทแผงลอยจําหนายอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะ

โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ  ผูจําหนายและผูชวยจําหนายอาหารจะตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ  ดังตอไปนี ้

  (1)  แผงจําหนายอาหารและสถานท่ีเตรียมปรุงอาหารทําจากวัสดุท่ีทําความสะอาดงาย  มี
สภาพดีเปนระเบียบอยูสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 
  (๒)  อาหารปรุงสุกมีการปกปด  หรือมีการปองกันสัตวแมลงนําโรค 
  (๓)  สารปรุงแตงอาหารตองมีเลขสารบบอาหาร  (อย.) 
  (๔)  น้ําดื่มตองเปนน้ําท่ีสะอาด  ใสในภาชนะท่ีสะอาด  มีการปกปดมีกอกหรือทางเทรินน้ํา 
                    (๕)  เครื่องดื่มตองใสภาชนะท่ีสะอาด  มีการปกปดและมีท่ีตักท่ีมีดามยาวหรือมีกอกหรือทาง
เทรินน้ํา 

               (๖)  น้ําแข็งท่ีใชบริโภค 
                          ๖.๑  ตองสะอาด 

                               ๖.๒  เก็บในภาชนะท่ีสะอาด  มีฝาปด  อยูสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 
                          ๖.๓  ท่ีตักน้ําแข็งมีดามยาว 
                          ๖.๔  ตองไมนําอาหารหรือสิ่งของอยางอ่ืนไปแชไวในน้ําแข็งท่ีใชบริโภค 

                    (๗)  ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภานะ  แลวลางดวยน้ําสะอาด  ๒  ครั้ง  หรือลางดวยน้ําไหล
และอุปกรณการลางตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 
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  (๘)  ชอน  สอม  ตะเกียบ  วางตั้งเอาดามข้ึนในภาชนะโปรงสะอาด  หรือวางเปนระเบียบใน

ภาชนะโปรงสะอาดและมีการปกปดเก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

                 (๙)  มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหาร  โดยภาชนะท่ีสามารถปองกันการกระจายของขยะ

มูลฝอย  เศษอาหารออกมาสูบริเวณภายนอกและมีการนําไปกําจัดทุกวัน 

  (๑๐)  ผูสัมผัสอาหารไดแก  ผูปรุง  ผูเสิรฟ  ผูเตรียม  ผูลางภาชนะ  ตองแตงกายสะอาด  

และสวมเสื้อมีแขน  สําหรับผูปรุงตองผูกผากันเปอนท่ีสะอาดและสวมหมวก  หรือเน็ทคลุมผมไดเรียบรอย 

                 (๑๑)  อาหารท่ีปรุงสําเร็จแลวและผักสดพรอมรับประทาน  ใหหลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัส

อาหารโดยตรง  ควรใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารนั้น ๆ  โดยเฉพาะ 

                 (๑๒)  ผูสัมผัสอาหารท่ีมีบาดแผลท่ีมือตองปกปดบาดแผลใหมิดชิด  กรณีมีบาดแผลหรือฝท่ีมี

หนองจะตองหยุด  หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานท่ีมือสัมผัสกับอาหารโดยตรง 

                  (๑๓)  ไมสูบบุหรี่ในขณะเตรียมทําประกอบปรุงหรือจําหนายอาหาร  ไมไอ  หรือจามรดบน

อาหาร 

                  (๑๔)  ไมเทท้ิงเศษอาหารหรือน้ําท่ีมีเศษอาหาร  หรือไขมันลงบนพ้ืนหรือทางระบายน้ํา

สาธารณะ 

                 (๑๕)  ใชภาชนะบรรจุอาหารเครื่องมือเครื่องใช  และอุปกรณในการจําหนายอาหารท่ีสะอาด 

                   (๑๖)  อาหารสดตองลางใหสะอาดกอนนํามาปรุง  เนื้อสัตวทุกชนิดตองเก็บไวในท่ีท่ีมีอุณหภูมิ

ไมเกิน  ๕  องศาเซลเซียส  ซ่ึงอาจเปนตูเย็นหรือแชน้ําแข็งและการเก็บอาหารประเภทตาง ๆ  จะตองมีการ

แยกเก็บเปนสัดสวนไมใหปะปนกัน 

                   (๑๗)  ภาชนะท่ีบรรจุอาหารหรือใสเครื่องปรุงรสตาง ๆ  ตองใชวัสดุและมีการออกแบบท่ี

ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหารและปลอดภัย 

  (๑๘)  แผงลอยจําหนายอาหารท่ีมีการใชน้ํามันและความรอนจากเปลวไฟในการปรุง

โครงสรางตองแข็งแรง  มีอุปกรณปองกันการกระเด็นของน้ํามันและเปลวไฟ  ตองวางอยูในท่ีซ่ึงปลอดภัย  ไม

เปนทางสัญจรของประชาชนและไมเปนอันตรายตอประชาชน 

                    (๑๙)  แผงลอยจําหนายอาหารท่ีมีการใชกาซหุงตมเปนเชื้อเพลิงในการปรุงอาหารตองตั้งถัง

กาซบนพ้ืนราบและแข็ง  อยูหางจากแหลงท่ีมีอุณหภูมิเกิน  ๕๒  องศาเซลเซียส  และเปลวไฟหรือประกายไฟ

หรือวัสดุท่ีทําใหเกิดไฟไหมไดงายไมนอยกวา  ๑.๕  เมตร  ทอนํากาซชนิดออนควรใชสายยางหรือสายพลาสติก

ชนิดหนาและเปนชนิดท่ีใชกับกาซโดยเฉพาะ  โดยมีความยาวทอไมเกิน  ๒  เมตร  และตองจัดใหมีอุปกรณ

ดับเพลิงท่ีสามารถดับเพลิงท่ีเกิดจากกาซได  ติดตั้งในท่ีสามารถหยิบใชไดงายเม่ือเกิดเพลิงไม  และตองมีการ

ตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงทุกป 

 ขอ  ๘  ในการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการเรขายผูจําหนายและผูชวย

จําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย 

  (๒)  ไมท้ิงมูลฝอยลงในท่ีหรือทางสาธารณะ 
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  (๓)  หามมิใหกระทําการใด ๆ  ท่ีกอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอ่ืน  เชน  การใชเครื่องขยายเสียง

เปนตน 

  (๔)  หยุดการจําหนายสินคาเพ่ือสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการ  ตามท่ี

องคการบริหารสวนตําบลบานตาลประกาศกําหนด 

  (๕)  การอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังการ

ปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน  โดยคําแนะนําของเจา

พนกังานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

 ขอ  ๙  ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการเรขายผู

จําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๘ 

  (๒)  สวมเสื้อมีแขนใชผากันเปอนท่ีสะอาด  สวมรองเทาหุมสน  มีสิ่งปกปดอาหารปองกันมิให

มีสิ่งปนเปอนตกใสอาหาร 

  (๓)  รักษาความสะอาดมือและเล็บ  ถามีบาดแผลบริเวณมือตองทําแผลใหสะอาดและปกปด

บาดแผลอยูเสมอ 

  (๔)  ไมสูบบุหรี่ในขณะเตรียมทําประกอบปรุง  หรือจําหนายอาหาร 

  (๕)  ไมไอ  หรือจามรดบนอาหาร 

  (๖)  ท่ีเตรียมทํา  ประกอบ  ปรุงและแผงวางจําหนายอาหารตองสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  

เซนติเมตร 

  (๗)  ไมเทท้ิงเศษอาหารหรือน้ําท่ีมีเศษอาหาร  หรือไขมันลงบนพ้ืนหรือทางระบายน้ํา

สาธารณะ 

  (๘)  ใชภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหารท่ีสะอาด 

  (๙)  ปกปดอาหาร  เครื่องปรุงอาหาร  ภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณ

ในการจําหนายอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองแมลงวันและสัตวพาหะนําโรคอ่ืน ๆ 

  (๑๐)  ใชน้ําท่ีสะอาดในการทําประกอบ  ปรุงแชหรือลางอาหาร  ภาชนะบรรจุอาหาร

เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหาร 

  (๑๑)  จัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยาเพียงพอ  และไมเทท้ิงมูลฝอยลงในทอหรือ

ทางระบายน้ําสาธารณะ 

 ขอ  ๑๐  หามมิใหผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาประกอบกิจการประเภทอาหาร  เม่ือมีเหตุอัน

ควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  อหิวาตกโรค 

  (๒)  ไขรากสาดนอย 

  (๓)  บิด 
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  (๔)  ไขสุกใส 

  (๕)  หัด 

  (๖)  คางทูม 

  (๗)  วัณโรค 

  (๘)  โรคเรื้อน 

  (๙)  โรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 

  (๑๐)  ไขหวัดใหญ 

  (๑๑)  โรคอ่ืนท่ีตองแจงความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึงออกตามความใน

กฎหมายวาดวยโรคติดตอ 

 ขอ  ๑๑  ผูใดประสงคจะจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตาม

แบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

  (๓)  อ่ืน ๆ ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

  (๔)  ใบรับรองแพทย  กรณีท่ีมีการจําหนายอาหารและไดรับการรับรองภายใน  ๓๐  วัน 

  (๕)  ในกรณีท่ีจําหนายอาหาร  ตองมีใบรับรองการผานการทดสอบความรูดานสุขาภิบาล

อาหาร 

 ขอ  ๑๒  ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จําหนายสินคารวมถึงประเภทสินคาท่ีเปนอาหารใหจําหนายตามเวลา  สถานท่ี  และ

เง่ือนไขท่ีกําหนดไวในใบอนุญาต 

  (๒)  หามจําหนายสินคานอกเขตผอนผันโดยเด็ดขาด 

 ขอ  ๑๓  เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ 

วิธีการหรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไม

สมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตใหแกไขใหถูกตองในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตอง

สงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง  หรือความไมสมบูรณใหทราบภายใน

สิบหาวัน  นับแตวันไดรับคําขอ 

 เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผลใหผูขอ

อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดใน

ขอบัญญัตินี้ 
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 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ๆ  ละไมเกินสิบหาวัน  แตตองมี

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้ง ใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง

หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี 

 ขอ  ๑๔  ผูไดรับใบอนุญาตใหจําหนายสินคาและผูชวยจําหนายสินคาในท่ี  หรือทางสาธารณะจะตอง

มีบัตรประจําตัวตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานตาลประกาศกําหนดและจะตองติดบัตรประจําตัวไวท่ี

อกเสื้อดานซายตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

 ขอ  ๑๕  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของ

องคการบริหารสวนตําบลบานตาลเทานั้น 

 การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

 การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและ

เง่ือนไขท่ีกําหนดในขอ  ๗  ขอ  ๘  ดวย 

 ขอ  ๑๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้  ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับเปนกรณีท่ีมารับขอใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาตสิ้น

อายุ  สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถาไมไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

 ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสอง

ครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไว  จนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ

คาปรับจนครบจํานวน 

 ขอ  ๑๗  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร  ใหถือวาสละ

สิทธิ์ 

 ขอ  ๑๘  ในการออกใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถ่ินระบุชนิดหรือประเภทสินคาลักษณะวิธีการ

จําหนายสินคาและสถานท่ีท่ีจะวางสินคาเพ่ือจําหนาย  ในกรณีท่ีมีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ

รวมท้ังจะกําหนดเง่ือนไขอยางใดตามท่ีเห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได 

 การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทสินคา  ลักษณะวิธีการจําหนายสินคาหรือสถานท่ีจัดวางสินคาให

แตกตางไปจากท่ีระบุไวในใบอนุญาต  จะกระทําไดตอเม่ือผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินและเจา

พนักงานทองถ่ินไดจดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาต 

 

 

-8- 



 
 

 ขอ  ๑๙  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวน

ตําบลบานตาล 

 ขอ  ๒๐  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบ

กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

 ขอ  ๒๑  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาตยื่น

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบวาการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดตามแบบ

ท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไข

ดังนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  นําสําเนาบันทึกการแจง

ความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูยื่นคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

 ขอ  ๒๒  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้หรือ

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวง  หรือประกาศกระทรวงท่ีออก

ตามความแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวใน

ใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

 ในกรณีผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใดถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไป  และมีเหตุท่ี

จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก  หรือตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้  หรือการ

ไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามวรรคหนึ่ง  กอใหเกิดอันตรายรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  ใหเจา

พนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได 

 ขอ  ๒๓  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตไดอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  

๒๕๓๕        

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  

๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว  เก่ียวกับการประกอบกิจการ

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยาง

รายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของ

ประชาชน 

 

 

-๙- 



 
 

 ขอ  ๒๔  คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต

ทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว  ใหสงคําสั่งโดยไปรษณียตอบ

รับหรือใหปดคําสั่งไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาตและใหถือ

วาผูรับใบอนุญาตนั้น  ไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่งแลวแตกรณี 

 ขอ  ๒๕  ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 ขอ  ๒๖  ผูประกอบกิจการรายใด  ไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามบท

กําหนดโทษ  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 ขอ  ๒๗  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีไดออกกอนวันใชขอบัญญัตินี้  และจะตองไดรับใบอนุญาตตาม

ขอบัญญัตินี้  ใหคงใชบังคับตอไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น  เม่ือใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุและผูนั้นยังคงประสงคจะ

ดําเนินกิจการตอไป  จะตองมาดําเนินการขอรับใบอนุญาตกอนการดําเนินการ 

ขอ  ๒๘  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  และ

ใหมีอํานาจออกขอบังคับ  ระเบยีบ  คําสั่งและประกาศ  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี           
 
 

                       
                                  (นายสุนทร  อุเทนสุต) 

                                              นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 
 

 
 
เห็นชอบ  

 
 
 (นางสาวออยใจ  คําบุญเรือง) 
            นายอําเภอบําเหน็จณรงค 
 
 

 

 

 

 

 

                        



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมแนบทาย  ขอบัญญัติตําบลบานตาล 

เรื่อง  การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ลําดับ รายการ อัตรารายป

(บาท) 

๑ ใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

๑.๑  จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดโดยปกติ    ฉบับละ 

๑.๒  จําหนายโดยลักษณะการเรขาย                                     ฉบับละ 

 

๕๐๐  บาท 

   ๕๐  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบคําขอขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 



 
ประกอบกิจการ.................................................................. 

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

ท่ี……………………………………………….. 

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

๑.  ขาพเจา………………………………………………………….……….…………  อาย…ุ………….ป  สัญชาติ……………….…… 

โดย....................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม

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

ท่ีอยูเลขท่ี………………  หมูท่ี………….  ตรอก/ซอย……………………………..  ถนน…………………..………………………… 

ตําบล…………………….…………อําเภอ…………..……….…………..จังหวัด………………………โทรศัพท…………………........ 

๒.พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

 (       )  สําเนาบัตรประจําตัว...........................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

 (       )  สําเนาทะเบียนบาน 

 (       )  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือหนังสือใหความเห็นชอบการ

ประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

 (       )  ใบมอบอํานาจ  (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

 (       )  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

 (       )  หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

 (       )  เอกสารและหลักฐานอ่ืนตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด   

 (๑)         ……………………………………………………………………………………………. 

(๒)        …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

                                                                              

 

                                                                     

(ลงชื่อ)………………………....….………ผูขอรับใบอนุญาต 

                                                                   (……………………………..………...) 

 

แผนผังที่ตัง้สถานประกอบกจิการ โดยสังเขป 



 
     ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุขจากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

                (        )  เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเง่ือนไข     

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 

                (        )  เห็นสมควรไมอนุญาตเพราะ     

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

                                                      ลงชื่อ……………………………………………..เจาพนักงานสาธารณสุข 

                                                         (…………………………………………….) 

                                                            คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน  

        (     )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

        (     )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

                                                            ลงชื่อ……………………………………………..เจาพนักงานทองถ่ิน 

                     (…………………………………………….) 

        วันท่ี........................................................... 

 

 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต   (สําหรับเจาหนาท่ี) 

 

เลขท่ี  ..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี................เดือน........................พ.ศ.......................... 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน                   (         )  ครบ 

                                                       (         )  ไมครบคือ 

๑................................................................................................. 

๒................................................................................................ 

 

                                                                     ลงชื่อ                                                                                                       

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

                                                                              ตําแหนง...................................... 

 

 



 
 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต  (สําหรับผูขอรับใบอนุญาต) 

 

เลขท่ี  ..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี....................เดือน...........................พ.ศ.............................. 

ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน                     (        )  ครบ 

                                                       (        )  ไมครบคือ 

๑................................................................................................. 

๒................................................................................................ 

 ดังนั้นกรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักทองถ่ินภายใน.............วัน นับแต

วันนี้เปนตนไป 

 

                                                                (ลงชือ่)                                                                                                      

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

                                                                             ตาํแหนง......................................... 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(ครุฑ) 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ........................................................ 

เลมท่ี………เลขที..................../................... 

 (๑) เจาพนักงานทองถ่ิน อนุญาตให……………………………………      สัญชาต…ิ………………… 

ท่ีอยูเลขท่ี…………..หมูท่ี…………ตรอก/ซอย……………ถนน……………………ตําบล……………………………. 

อําเภอ………………จังหวัด…………โทรศัพท…………………….. 

ชือ่สถานประกอบกิจการ...............................................ประเภท………………………………………........... 

ตั้งอยูเลขท่ี……………หมูท่ี………ตําบล……………อําเภอ.............จังหวัด...........โทรศัพท...................... 

คาธรรมเนียมปละ...………..บาท (...........................................)ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี……...............เลขท่ี……ลง

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

(๒) ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติของทองถ่ิน 

(๓) หากปรากฏภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของโดยมิอาจ

แกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้ คือ 

๔.๑....................................................................................................................... 

๔.๒....................................................................................................................... 

 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ ออกใหเม่ือวันท่ี………………..เดือน………………….พ.ศ………………… 

 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นสุดเม่ือวันท่ี...................เดือน..............................พ.ศ........................... 

                                                                                                (ลงชื่อ)  

                                                                                                         (………………………….) 

                                                                                                        เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

คําเตือน  

(๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ี

ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 

(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

                                                                                                                                         

( มีดานหลัง) 

    

                                                               

                                            

 



 
รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุ

ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน 
เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


