
 หน้า   ๑๑๘ 
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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง 
เร่ือง   การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง  ว่าด้วยการจําหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล   
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประกอบมาตรา  ๔๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  
และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง 
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธงและนายอําเภอบางเสาธง  จึงตราข้อบัญญัติไว้ 
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง  เร่ือง  การจําหน่ายสินค้า 
ในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธงตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้   
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สินค้า”  หมายความว่า  สิ่งของที่ซื้อขายกัน 
  “อาหาร”  หมายความว่า  อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน 

และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้   
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง 
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  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๕  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอย 
ของประชาชนทั่วไป 

ห้ามมิให้ผู้ใดจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยลักษณะวิธีการ
จัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด  หรือประเภทของสินค้า  
ลักษณะวิธีการจําหน่ายสินค้า  และสถานท่ีที่จะจัดวางสินค้าเพื่อจําหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้า 
ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  รวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 

การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า  ลักษณะวิธีการจําหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัดวางสินค้า
ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  จะกระทําได้ต่อเม่ือผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  
และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว 

ข้อ  ๖  ในการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด
เป็นปกติ  ผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
(๒)  ให้จัดวางสินค้าที่จําหน่ายบนแผงวางสินค้าหรือจัดวางในลักษณะอื่นตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 
(๓)  แผงวางสินค้าทําด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 
(๔)  จัดวางสินค้าและสิ่งของใด ๆ  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ไม่ย่ืนล้ําออกนอกบริเวณท่ีกําหนด  

ทั้งนี้  รวมทั้งตัวของผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าด้วย 
(๕)  ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จําหน่ายสินค้าในระหว่างการจําหน่ายอยู่เสมอ 
(๖)  ห้ามมิให้กระทําการใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญแก่ผู้อื่น  เช่น  การใช้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า  

เคร่ืองขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป  เป็นต้น 
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(๗)  เม่ือเสร็จสิ้นการจําหน่ายทุกคร้ังต้องเก็บสินค้าและสิ่งของใด ๆ  ที่เก่ียวข้องจากบริเวณ 
ที่จําหน่ายให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า 

(๘)  หยุดการจําหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลบางเสาธงประกาศกําหนด 

(๙)  การอื่นที่จําเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งการป้องกัน
มิให้เกิดเหตุรําคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ประกาศกําหนด 

ข้อ  ๗  ในการจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า
ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  ผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผงจําหน่ายอาหารทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดง่าย  มีสภาพดี  เป็นระเบียบ  อยู่สูงจากพื้น
อย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร 

(๒) อาหารปรุงสุกมีการปกปิดหรือมีการป้องกันสัตว์แมลงนําโรค 
(๓) สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสาระบบอาหาร  (อย.) 
(๔) น้ําดื่มต้องเป็นน้ําที่สะอาด  ใส่ในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปิด  มีก๊อกหรือทางเทรินน้ํา 
(๕) เคร่ืองดื่มต้องใส่ภาชนะที่สะอาด  มีการปกปิด  และมีที่ตักที่มีด้ามยาวหรือมีก๊อกหรือทางเทรินน้ํา 
(๖) น้ําแข็งที่ใช้บริโภค 
 (๖.๑)  ต้องสะอาด 
 (๖.๒)  เก็บในภาชนะที่สะอาด  มีฝาปิด  อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร 
 (๖.๓)  ที่ตักน้ําแข็งมีด้ามยาว 
 (๖.๔)  ต้องไม่นําอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่ไว้ในน้ําแข็ง 
(๗) ล้างภาชนะด้วยน้ํายาล้างภาชนะ  แล้วด้วยน้ําสะอาด  ๒  คร้ัง  หรือล้างด้วยน้ําไหล  และ 

อุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร 
(๘) ช้อน  ส้อม  ตะเกียบ  วางต้ังเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาดหรือวางเป็นระเบียบในภาชนะ

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

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

และผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
(๒)  ไม่ทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ 
(๓)  ห้ามมิให้กระทําการใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญแก่ผู้อื่น  เช่น  การใช้เคร่ืองขยายเสียง  

เป็นต้น 
(๔)  หยุดการจําหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่องค์การบริหาร 

ส่วนตําบลบางเสาธงประกาศกําหนด 
(๕)  การอื่นที่จําเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งการป้องกัน

มิให้เกิดเหตุรําคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ประกาศกําหนด 

ข้อ  ๙  ในการจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย   
ผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

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

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

๖๐  เซนติเมตร 
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(๗) ไม่เททิ้งเศษอาหาร  หรือน้ําที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้ําสาธารณะ 
(๘) ใช้ภาชนะบรรจุอาหาร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ในการจําหน่ายอาหารที่สะอาด 
(๙) ปกปิดอาหาร  เคร่ืองปรุงอาหาร  ภาชนะบรรจุอาหาร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ 

ในการจําหน่ายอาหาร  เพื่อป้องกันฝุ่นละออง  แมลงวันและสัตว์พาหะนําโรคอื่น ๆ   
(๑๐) ใช้น้ําที่สะอาดในการทํา  ประกอบ  ปรุง  แช่หรือล้างอาหาร  ภาชนะบรรจุอาหาร  เคร่ืองมือ   

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ในการจําหน่ายอาหาร 
(๑๑) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ  และไม่เททิ้งมูลฝอยลงในท่อ 

หรือทางระบายน้ําสาธารณะฯลฯ 
ข้อ  ๑๐  ห้ามมิให้ผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าประกอบกิจการเม่ือมีเหตุอันควรเชื่อว่า 

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

(๑๐) โรคติดต่ออื่น ๆ  ที่ทางราชการกําหนด 
ข้อ  ๑๑  ผู้ใดประสงค์จะจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ตามแบบที่กําหนดไว้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓)  อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธงประกาศกําหนด   



 หน้า   ๑๒๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ  ๑๒  ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางเสาธงกําหนด   

ข้อ  ๑๓  ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ  ๑๔  เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ี
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๑๕  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จําหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
จะต้องมีบัตรประจําตัวตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธงประกาศกําหนด  และจะต้องติด 
บัตรประจําตัวไว้ที่อกเสื้อด้านซ้ายตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๑๖  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธงเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 



 หน้า   ๑๒๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒  ด้วย 

ข้อ  ๑๗  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 

ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาต

สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า

สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม

และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ  ๑๘  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบลบางเสาธง 

ข้อ  ๑๙  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไว้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 



 หน้า   ๑๒๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ  ๒๑  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ี

ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร 

แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ  ๒๒  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 

(๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 

(๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไข   

ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  

และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน   

หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ  ๒๓  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง

โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือ 

วันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณ ี

ข้อ  ๒๔  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 



 หน้า   ๑๒๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ  ๒๕  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๒๖  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธงเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญตัินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เกษม  แซ่ลี้ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง 



 

 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง 

เรื่อง การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี รายการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

๑ ใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  

จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ 

 (๑) สถานท่ีใชประกอบการคา มีพ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร 

 (๒) สถานท่ีใชประกอบการคา มีพ้ืนท่ีเกินกวา ๑๐ ตารางเมตร  

ข้ึนไป 

 

 

๑๐๐ 

๕๐๐ 

๒ ใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  

จําหนายโดยลักษณะการเรขาย 

๕๐ 

 


