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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานแดง 
เรื่อง   การจําหนายสินคาในที่หรอืทางสาธารณะ   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานแดง  วาดวยการจําหนายสินคา

ในท่ีหรือทางสาธารณะ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๔๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลบานแดงโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานแดงและนายอําเภอพิบูลยรักษ  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานแดง  เรื่อง  การจําหนายสินคา

ในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๖๐”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินีใ้หใชบงัคบัในเขตองคการบริหารสวนตาํบลบานแดงตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “สินคา”  หมายความวา  ส่ิงของที่ซื้อขายกัน 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแดง   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
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ขอ ๕ เจาพนักงานทองถิ่นมีหนาที่ควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชนใชสอย 

ของประชาชนท่ัวไป 

หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการ

จัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นระบุชนิด  หรือประเภทของสินคา  

ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา  และสถานที่ที่จะจัดวางสินคาเพ่ือจําหนายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินคา 

ในท่ีหนึ่งที่ใดเปนปกติ  รวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได 

การเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา  ลักษณะวิธีการจําหนายสินคาหรือสถานท่ีจัดวางสินคา

ใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาตจะกระทําไดตอเมื่อผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น   

และเจาพนักงานทองถิ่นไดจดแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว 

ขอ ๖ ในการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งที่ใด

เปนปกติ  ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย 

  (๒)  จัดวางส่ิงของ  อุปกรณประกอบการคาและทรัพยสินใด ๆ  ใหเปนระเบียบรอย 

ไมย่ืนลํ้าบริเวณที่กําหนด  รวมทั้งตัวผูคาตองไมลํ้าลงมาในผิวจราจรโดย 

  (๓)  แผงวางสินคาทาํดวยวัสดทุี่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจาพนักงานทองถิ่น

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๔)  ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จําหนายสินคาในระหวางการจําหนายอยูเสมอ 

  (๕)  จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกตองดวยสุขลักษณะไวใหเพียงพอ 

  (๖)  หามมิใหกระทําการใด ๆ  กับตนไมหรือคอกตนไม  เชนพาด  ติดตั้ง  วางแผงสินคา

หรือเกาะเกี่ยวสายไฟฟา  หลอดไฟฟาหรืออุปกรณประกอบการคารวมตลอดถึงการตอกตะปู  ผูกเชือก

หรือยึดส่ิงหนึ่งส่ิงใดโดยเด็ดขาด 

  (๗)  หามมิใหกระทําการใด ๆ   ท่ีกอใหเกิดเหตรุําคาญแกผูอืน่  เชน  การใหเครื่องกําเนิดไฟฟา   

เครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทป  เปนตน   
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  (๘)  เมื่อเสร็จส้ินการจําหนายทุกครั้งตองเก็บสินคาและส่ิงของใด ๆ  ที่เกี่ยวของจาก

บริเวณที่จําหนายใหเรียบรอยโดยไมชักชา 

  (๙)  หยุดการจําหนายสินคาเพ่ือสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการ 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานแดงประกาศกําหนด 

  (๑๐)  การอื่นที่ จําเปนเพ่ือการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ   

รวมทั้งการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๗ ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคา

ในท่ีหนึ่งที่ใดเปนปกติ  ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  แผงจําหนายอาหารทําจากวัสดุท่ีทําความสะอาดงาย  มีสภาพดี  เปนระเบียบ   

อยูสูงจากพ้ืนอยางนอง  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๒) อาหารปรุงสุกมีการปกปดหรือมีการปองกันสัตวแมลงนําโรค 

  (๓) สารปรุงแตงอาหารตองมีเลขสารบบอาหาร  (อย.) 

  (๔) น้ําดื่มตองเปนน้ําที่สะอาด  ใสในภาชนะท่ีสะอาด  มีการปกปด  มีกอกหรือทางเทรินน้ํา 

  (๕) เครื่องดื่มตองใสภาชนะท่ีสะอาดมีการปกปดและมีที่ตักที่มีดามยาวหรือมีกอก 

หรือทางเทรินน้ํา 

  (๖) น้ําแข็งที่ใชบริโภค 

     (๖.๑)  ตองสะอาด 

     (๖.๒)  เก็บในภาชนะที่สะอาด  มีฝาปด  อยูสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

     (๖.๓)  ที่ตักน้ําแข็งมีดามยาว 

     (๖.๔)  ตองไมนําอาหารหรือส่ิงของอยางอื่นไปแชไวในน้ําแข็ง 

  (๗) ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะ  แลวลางดวยน้ําสะอาด  ๒  ครั้ง  หรือลางดวยน้ําไหล  

และอุปกรณการลางตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๘)  ชอน  สอม  ตะเกียบ  วางตั้งเอาดามขึ้นในภาชนะโปรงสะอาดหรือวางเปนระเบียบ

ในภาชนะโปรงสะอาด  และมีการปกปด  เก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 
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  (๙)  มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพ่ือนําไปกําจัดอยางถูกตองไมถายเทท้ิงลงในทอ

หรือทางระบายน้ําหรือทางสาธารณะ 

  (๑๐)  ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด  สวมเส้ือมีแขน  ผูปรุงตองผูกผากันเปอนและสวมหมวก

หรือเน็ทคลุมผม 

  (๑๑)  ใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสําเร็จแลว 

  (๑๒)  รักษาความสะอาดมือและเล็บ  ถามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนัง  

บริเวณมือหรือนิ้วมือตองทําแผลใหเรียบรอย 

  (๑๓)  ไมสูบบุหรี่  ขบเคี้ยว  รับประทานอาหารในขณะเตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุง 

หรือจําหนายอาหารหรือไมไอจามรดบนอาหาร 

ขอ ๘ ในการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย  ผูจําหนาย 

และผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จําหนายสินคาในบริเวณที่ไดรับอนุญาต 

  (๒)  แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย 

  (๓)  ไมทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ 

  (๔)  หามมิใหกระทําการใด ๆ   ท่ีกอใหเกิดเหตรุําคาญแกผูอื่น  เชน  การใชเครือ่งขยายเสียง  

หรือเปดวิทยุเทปหรือสงเสียงตองไมดังจนเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น  เปนตน 

  (๕)  หยุดการจําหนายสินคาเพ่ือสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการ 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานแดงประกาศกําหนด 

  (๖)  การอื่นที่ จําเปนเพ่ือการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ   

รวมทั้งการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๙ ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย  

ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๘ 



 หนา   ๑๒๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๒)  สวมเส้ือที่มีแขน  ใชผากันเปอนท่ีสะอาด  สวมรองเทาหุมสน  มีส่ิงปกปดปองกัน 

เสนผมมิใหตกลงในอาหาร 

  (๓)  รักษาความสะอาดมือและเล็บ  ถามีบาดแผลบริเวณมือตองทําแผลใหเรียบรอย 

  (๔)  ไมสูบบุหรี่ในขณะเตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุงหรือจําหนายอาหาร 

  (๕)  ไมไอหรือจามรดบนอาหาร 

  (๖)  ที่เตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และแผงวางจําหนายอาหาร  ตองสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  

๖๐  เซนติเมตร 

  (๗)  ไมเทท้ิงเศษอาหาร  หรือน้ําท่ีมีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพ้ืนหรือทางระบายน้ํา

สาธารณะ 

  (๘)  ใชภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องมือ  เครื่องใชและอปุกรณในการจําหนายอาหารท่ีสะอาด 

  (๙)  ปกปดอาหาร  เครื่องปรงุอาหาร  ภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องมอื  เครื่องใชและอุปกรณ

ในการจําหนายอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละออง  แมลงวันและสัตวพาหะนําโรคอื่น ๆ   

   (๑๐)  ใชน้ําท่ีสะอาดในการทํา  ประกอบ  ปรุง  แชหรือลางอาหาร  ภาชนะบรรจุอาหาร   

เครื่องมือ  เครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหาร 

  (๑๑)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอ  และไมเททิ้งมูลฝอยลงในทอ

หรือทางระบายน้ําสาธารณะ 

ขอ ๑๐ หามมิใหผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวา 

เปนโรคติดตอหรือเปนพาหะของโรคติดตอ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  วัณโรค 

  (๒)  อหิวาตกโรค 

  (๓)  ไขรากสาดนอย  (ไทฟอยด) 

  (๔)  โรคบิด 

  (๕)  ไขสุกใส 

  (๖)  โรคคางทูม 

  (๗)  โรคเรื้อน 
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  (๘)  โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ 

  (๙)  โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 

  (๑๐)  โรคติดตออื่น ๆ  ที่ทางราชการกําหนด 

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบานแดงกําหนด  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

  (๓)  ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย  (กรณีจําหนายอาหาร

และหรือเครื่องดื่ม) 

  (๔)  รูปถายหนาตรงครึ่งตัว  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  ๑x๑  นิ้ว   

ของผูรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย  คนละ  ๓  รูป  เพ่ือติดไวในทะเบียน  ๑  รูป  ในใบอนุญาต  ๑  รูป

และบัตรสุขลักษณะประจําตัวอีก  ๑  รูป 

  (๕)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๖)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานแดงประกาศกําหนด 

ขอ ๑๒ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขท่ีกําหนดไวในขอบญัญตันิี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 
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ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๔  ผูไดรับใบอนุญาตใหจําหนายสินคาและผูชวยจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

จะตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่องคการบริหารสวนตาํบลบานแดงประกาศกําหนด  และจะตองติดบัตรประจําตัว

ไวที่อกเส้ือดานซายตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๕  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลบานแดงเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒  ดวย 

ขอ  ๑๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๗  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลบานแดง 

ขอ  ๑๘  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ 

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
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ขอ ๑๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบานแดงกําหนด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ 

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

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๑ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไข  ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
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ขอ ๒๒ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๓  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต   

ขอ  ๒๔  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๕  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานแดงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๗  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

จิตรเลขา  คนฉลาด 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานแดง 

 



 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานแดง 

เรื่อง การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

 

ลําดับ รายการ คาธรรมเนียมฉบับละ (บาทตอป) 

ทองถ่ินกําหนด 

๑ จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดปกติ ๕๐๐ 

๒ จําหนายโดยลักษณะเรขาย ๕๐ 
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