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องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 
เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

พ.ศ. 2550 
------------------------------------- 

  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติว่าด้วย การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 ประกอบกับมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอยงามและนายอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย จึงตราเป็นข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
  ข้อ 1 ข้อบัญญัติน้ีเรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เร่ือง การจ าหน่ายสินค้าใน
ที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2550” 

ข้อ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอยงาม ตั้งแต่วันถัดวันประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม แล้ว 7 วัน  

ข้อ 3 ในข้อบัญญัติน้ี 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
“เร่ขาย” หมายความว่า การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยมิได้จัดวางอยู่ในที่

หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ า 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
ข้อ 4 ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดย

ลักษณะ วิธีการจัดวางสินค้า ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
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ข้อ 5 ผู้ขอรับอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ ต้องอยู่ในภายใต้เงื่อนไข
ดังนี้ 

(1) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 16  
(2) เงื่อนไขอื่นตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงามก าหนด 
ข้อ 6 ผู้ใดจะขอรับอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวาง

สินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ หรือลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า ให้ยื่นค าขอตามแบบ สณ.1 ต่อต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น พร้อมกับหลักฐานต่างๆตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด และรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวม
หมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 X 1 นิ้ว ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย คนละ 3 รูป เพื่อติดไว้
ในทะเบียน 1 รูป ในใบอนุญาต 1 รูป และบัตรสุขลักษณะประจ าตัวอีก 1 รูป 

ข้อ 7 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขออนุญาต
แล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ สณ.2 หรือ 
สณ.3 แล้วแต่กรณี พร้อมบัตรประจ าตัวผู้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายตามแบบ สณ.4 หรือ สณ.5 
แล้วแต่กรณี 

ข้อ 8 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้าย
ข้อบัญญัติภายในก าหนด สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มารับ
ใบอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ 9 การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จ าหน่ายหรือผู้ช่วยจ าหน่ายจะต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 

(1) แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย 
(2) จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่นล้ าบริเวณที่ก าหนด ร่มหรือผ้าบังแดด 

รวมทั้งตัวผู้ค้าจะต้องไม่ล้ าลงมาในผิวจราจร 
(3) แผงส าหรับวางขาย เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ ต้องท าด้วยวัตถุที่แข็งแรง มีขนาดและความสูง

จากพื้นตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
(4) รักษาความสะอาดบริเวณที่จ าหน่ายสินค้าอยู่เสมอ ทั้งในระหว่างท าการค้าและ

หลังจากเลิกท าการค้าแล้ว 
(5) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ 
(6) ให้จัดวางสินค้าที่จ าหน่ายเป็นแผงหรือจัดวางในลักษณะอ่ืน ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ก าหนด 
(7) ห้ามพาด ติดตั้งวางแผงค้าเกาะเกี่ยวสายไฟ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการขายรวมตลอดถึง

การตอกตะปู ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับคอกต้นไม้ หรือต้นไม้โดยเด็ดขาด  
(8) ห้ามใช้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้เคร่ืองยนต์มีเสียงดัง 
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(9) ห้ามใช้เคร่ืองขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป หรือกระท าการโดยวิธีอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดเสียง
ดัง จนเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น  

(10) ห้ามน ารถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพื่อจ าหน่ายสินค้า  
(11) หยุดประกอบการค้าประจ าสัปดาห์หนึ่งวันและให้หยุดกรณีมีเหตุพิเศษเพื่อประโยชน์

แก่ทางราชการ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
(12) หลังจากเลิกท าการค้าต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการค้าออกจากบริเวณ

ที่อนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า 
(13) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอยงาม 

ข้อ 10 การจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วย
จ าหน่ายต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 9(2) – (12) 
(2) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน และสวมเสื้อผ้าที่สะอาดเรียบร้อย รวมทั้งสวมรองเท้าขณะ

เตรียม ท า ประกอบ ปรุง หรือจ าหน่ายอาหาร 
(3) ต้องตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผล มีอาการบาดเจ็บ การถูกลวก หรือระคายเคือง

ผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้วมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย  
(4) ไม่สูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหาร ขณะเตรียม ท า ประกอบ ปรุง หรือจ าหน่าย

อาหาร หรือไม่ไอ จาม รดบนอาหาร 
(5) สิ่งที่เตรียม ท า ประกอบ ปรุง และวางแผงจ าหน่ายอาหาร ต้องสูงอย่างน้อย 60 

เซนติเมตร 
(6) การจ าหน่ายอาหารที่ต้องมีการล้างภาชนะอุปกรณ์ จะต้องมีที่ล้างภาชนะอุปกรณ์และ

วางสูงจากพื้นที่หรือลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ 
(7) รักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจ าหน่ายอาหารให้สะอาดและ

ใช้การได้อยู่เสมอ 
(8) ให้ปกปิดอาหาร เคร่ืองปรุงอาหาร ภาชนะใส่อาหาร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ส าหรับ

ประกอบอาหาร ด้วยอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันฝุ่นละออง แมลงวัน และสัตว์ ซึ่งเป็น
พาหะน าโรครวมทั้งดูแลรักษาให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

(9) ใช้น้ าสะอาดในการท า ประกอบ ปรุง แช่ ล้างอาหาร ภาชนะ เคร่ืองใช้ และปฏิบัติให้
ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 

(10) ใช้วัสดุ ภาชนะอุปกรณ์ที่สะอาด ปลอดภัย ส าหรับใส่หรือเตรียมท า ประกอบ ปรุง 
และจ าหน่ายอาหาร 
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(11) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย โดยแยกประเภทแบบแห้งและเปียกที่ถูกสุขลักษณะไว้ให้
เพียงพอ และไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน้ า หรือทางสาธารณะ 

(12) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญ เนื่องจาก
การจ าหน่าย เตรียม ท า ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 

(13) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอยงาม 

ข้อ 11 การจ าหน่ายสินค้า ประเภท สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่าหรือสัตว์น้ าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้
จ าหน่ายหรือผู้ช่วยจ าหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 10 (2) – (12) 
(2) จัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคหัดสุนัข โรคแอนแทรกซ์ 

เป็นต้น แก่สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า ทุกตัวก่อนจ าหน่ายไม่น้อยกว่า 15 วัน 
(3) ห้ามจ าหน่ายสัตว์ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง  
(4) ใช้กรงหรือคอกหรือภาชนะใช้เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับชนิดของสัตว์ และสะอาด 

ปลอดภัย 
(5) รักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจ าหน่ายสัตว์ให้สะอาดและใช้

การได้ดีอยู่เสมอ 
(6) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยติดเชื้อ และแยกประเภทที่ถูกสุขลักษณะ

ไว้ให้เพียงพอและไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน้ าหรือทางสาธารณะ 
(7) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ร่วมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญเนื่องจาก

การจ าหน่าย การกักขังและการรักษาความสะอาด 
(8) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอยงาม 

ข้อ 12 การเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จ าหน่ายหรือผู้ช่วยจ าหน่ายจะต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 

(1) จ าหน่ายสินค้าในบริเวณที่อนุญาตให้จ าหน่ายได้ 
(2) ต้องแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย 
(3) มูลฝอยจากการเร่ขาย ห้ามทิ้งลงในที่หรือทางสาธารณะ 
(4) ในขณะที่เร่ขายสินค้า ห้ามใช้เคร่ืองเสียงหรือเปิดวิทยุเทป หรือส่งเสียงดังจนเกิดเหตุ

เดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น 
(5) ห้ามน ารถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพื่อจ าหน่ายสินค้า  
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(6) หยุดประกอบการค้าประจ าสัปดาห์หนึ่งวันและให้หยุดกรณีมีเหตุพิเศษเพื่อประโยชน์
แก่ทางราชการ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

(7) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอยงาม 

ข้อ 13 เร่ขายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่าย 
จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 12 (2) – (6) 
(2) อาหารที่เร่ขายต้องสะอาด ปลอดภัย 
(3) ใช้วัสดุ ภาชนะหีบห่อที่สะอาด ปลอดภัย ส าหรับใส่อาหาร 
(4) ดูแลรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเร่ขายอาหารให้สะอาดและ

ใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
(5) จัดอาหารแยกตามประเภทของสินค้าให้เป็นระเบียบ 
(6) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน สะอาดเรียบร้อย และสวมรองเท้าขณะท าการเร่ขายอาหาร  
(7) ตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือ ต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย  
(8) ไม่สูบบุหรี่ หรือไอ จาม รดบนอาหารในขณะขาย  
(9) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอยงาม 

ข้อ 14 การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารทางน้ า ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่าย จะต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 12(1) (2) (4) (6) และข้อ 13 (2) (3) (4) (5) (7) (8)  
(2) ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงในแม่น้ าล าคลอง 
(3) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอยงาม 

ข้อ 15 การเร่ขายสินค้าประเภท สัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าหรือสัตว์น้ าในที่ หรือทางสาธารณะ ผู้
จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่าย จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 12 (1) – (6) 
(2) สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่เร่ขายต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรค

หัดสุนัข โรคแอนแทรกซ์ เป็นต้น แก่สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่าทุกตัวก่อนจ าหน่ายไม่น้อยกว่า 
15 วัน 
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(3) ห้ามจ าหน่ายสัตว์ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง  
(4) ใช้กรงหรือคอกหรือภาชนะใช้เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับชนิดของสัตว์ และสะอาด 

ปลอดภัย 
(5) รักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจ าหน่ายสัตว์ให้สะอาดและใช้

การได้ดีอยู่เสมอ 
(6) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอยงาม 

ข้อ 16 ห้ามผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายประกอบกิจการเมื่อมีเหตุควรเชื่อว่าตนเป็น
โรคติดต่อที่ระบุไว้หรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจปรากฏว่าตนเป็นพาหะของโรค และได้รับแจ้ง
ความเป็นหนังสือแจ้งว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อ ซึ่งระบุไว้ดังต่อไปนี้  

(1) วัณโรค 
(2) อหิวาตกโรค 
(3) ไข้ไทฟอยด์ 
(4) โรคบิด 
(5) ไข้สุกใส 
(6) โรคคางทูม 
(7) โรคเร้ือน 
(8) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
(9) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 
(10) โรคอื่นตามที่ทางราชการก าหนด 
ข้อ 17 ในขณะที่จ าหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้ที่ได้รับ

ใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตของตนได้เสมอ และท าการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ที่ก าหนด
ไว้ในใบอนุญาต 

ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วยจ าหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ ต้องติดบัตรสุขลักษณะ
ประจ าตัวไว้ที่หน้าอกเสื้อด้านซ้ายตลอดเวลาที่จ าหน่ายสินค้า 

ข้อ 18 ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใช้ได้เฉพาะผู้รับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตไม่เกินหนึ่งคน 

ข้อ 19 เมื่อผู้รับใบอนุญาต ประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ สณ.6 ก่อนใบรับอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอ 
พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานจะไม่ต่ออายุใบอนุญาต หาก
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มิได้ช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้องช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 

ข้อ 20 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต ให้ใช้ได้แต่เพียงเขตอ านาจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 

ข้อ 21 เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นค าขอบอกเลิกการ
ด าเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ สณ.7 ก่อนการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป  

ข้อ 22 หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทสินค้าหรือลักษณะ
วิธีการจ าหน่าย หรือสถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือรายการอ่ืนใดให้ยื่น
ค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ สณ.7 

ข้อ 23 ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจ าตัวสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดใน
สาระส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับบัตรสุขลักษณะประจ าตัวใหม่แล้วแต่กรณี ต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามแบบ สณ.7 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดใน
สาระส าคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(1) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย  
(2) ใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจ าตัวเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 
(3) รูปถ่ายของผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ช่วยจ าหน่าย ขนาด 1 X 1 นิ้ว จ านวนคนละ 3 รูป 
ข้อ 24 การออกใบแทนใบอนุญาตหรือการออกบัตรสุขลักษณะประจ าตัวใหม่ ให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้ 
(1) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ สณ.2 หรือแบบ สณ.3 แล้วแต่กรณี โดย

ประทับตราสีแดงค าว่า “ใบแทน” ก ากับไว้ด้วย และให้มีวันที่ที่ออกใบแทนพร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นใน
ใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(2) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม  
(3) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ใน

สาระส าคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทน 
(4) กรณีบัตรสุขลักษณะประจ าตัว ได้ออกบัตรสุขลักษณะตามแบบ สณ.4 หรือแบบ สณ.6 

แล้วแต่กรณี โดยประทับตราสีแดงค าว่า “ ใบแทน” ก ากับไว้ด้วย 
ข้อ 25 ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆตามที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ ดังต่อไปนี้  
(1) ค าขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการวาง

สินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติให้ใช้แบบ สณ.1 
(2) ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในที่

หนึ่งที่ใดเป็นปกติให้ใช้แบบ สณ.2 
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(3) ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้าให้ใช้
แบบ สณ.3 

(4) บัตรสุขลักษณะประจ าตัวผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการ
วางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติให้ใช้แบบ สณ.4 

(5) บัตรสุขลักษณะประจ าตัวผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการ
เร่ขายสินค้าให้ใช้แบบ สณ.5 

(6) บัตรสุขลักษณะประจ าตัวผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ใช้แบบ สณ.6 
(7) ค าขออนุญาตต่างๆให้ใช้แบบ สณ.7 
ข้อ 26 ผู้รับอนุญาตให้เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่

ถูกต้องตามข้อบัญญัติน้ี เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้คราวหนึ่งไม่เกิน 15 วัน  
กรณีที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้ว 2 คร้ัง และมีเหตุที่ต้องถูกพักใช้ใบอนุญาตอีก เจ้า

พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 
ข้อ 27 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติน้ี ใน ข้อ 4 มีความผิดตามมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ข้อ 28 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติน้ี ในข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 หรือข้อ 15 มี

ความผิดตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
ข้อ 29 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติน้ี ในข้อ 17 มีความผิดตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.2535 
ข้อ 30 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติน้ี ในข้อ 23 มีความผิดตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.2535 
ข้อ 31 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ 26 วรรค

หนึ่ง มีความผิดตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ข้อ 32 บรรดาใบอนุญาตที่ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัติน้ีให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุ

อนุญาตน้ัน 
ข้อ 33 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรมีอ านาจประกาศ 

ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพื้นที่ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลดอยงาม เป็นเขตหวงห้ามการจ าหน่ายสินค้าหรือซื้อสินค้าโดย
เด็ดขาด 

(2) ก าหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอยงาม เป็นเขตห้ามการจ าหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท 
หรือเป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าตามก าหนดเวลาหรือเป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้า โดย
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วิธีการจ าหน่ายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ในการจ าหน่ายสินค้าในบริเวณนั้น 

ข้อ 34 ห้ามมิให้โอนใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 35 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตก่อนวันหมดอายุของใบอนุญาตน้ันได้  

ข้อ 36 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติน้ีและให้มีอ านาจออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี  

 
ประกาศ ณ วันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. ................... 
 
 
   ลงชื่อ  
 
    (นายสมชาติ  จายน้อย)  
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  
 
เห็นชอบ 

 
ลงชื่อ 
 
 (นายวิชิต  บุญกังวาน)  
     นายอ าเภอพาน  
วันที.่............................................. 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ในการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 

ล าดับ 
ที่ 

รายการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค่า ในที่หรือ
ทางสาธารณะโดยวิธีการจัดวางที่ใดที่หนึ่ง ไม่เกินฉบับละ 500 บาท 
 
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้า ในที่หรือทาง
สาธารณะโดยวิธีการวิธีการหาบเร่ขาย ไม่เกินฉบับละ 50 บาท 
 
อัตราค่าจัดเก็บให้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยวิธีการ
หาบเร่ขายวันละ 5 บาท แต่ไม่เกิน 10 บาท 
 

500 บาท / ปี 
 
 

50 บาท / ป ี
 
 
5 บาท / วัน 

 

 


