
 หนา   ๒๕๑ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางพรม 
เรื่อง   การจําหนายสินคาในที่หรอืทางสาธารณะ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตาํบลบางพรม  วาดวยการจําหนายสินคา

ในท่ีหรือทางสาธารณะ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลบางพรมโดยความเหน็ชอบของสภาองคการบรหิารสวนตําบลบางพรม  และนายอําเภอบางคนที

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินีเ้รียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางพรม  เรื่อง  การจําหนาย

สินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๖๐”   

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางพรมตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “สินคา”  หมายความวา  ส่ิงของที่ซื้อขายกัน 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางพรม       

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  เจาพนักงานทองถิ่นมีหนาที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชนใชสอย 

ของประชาชนทั่วไป 



 หนา   ๒๕๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๔๕  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มถิุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 

หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการ

จัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นระบุชนิด  หรือประเภทของสินคา  

ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา  และสถานที่ท่ีจะจัดวางสินคาเพ่ือจําหนายในกรณีท่ีจะมีการจัดวางสินคา 

ในท่ีหนึ่งที่ใดเปนปกติ  รวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได 

การเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา  ลักษณะวิธีการจําหนายสินคาหรือสถานท่ีจัดวาง

สินคาใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาตจะกระทําไดตอเมื่อผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  

และเจาพนักงานทองถิ่นไดจดแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว 

ขอ  ๖  ในการจําหนายสินคาในทีห่รือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งที่ใด

เปนปกติ  ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย 

  (๒)  ใหจัดวางสินคาที่ จําหนายบนแผงวางสินคาหรือจัดวางในลักษณะอื่นตามที่ 

เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๓)  แผงวางสินคาทําดวยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจาพนักงานทองถิ่น

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๔)  จัดวางสินคาและส่ิงของใด ๆ  ใหเปนระเบียบเรียบรอย  ไมย่ืนลํ้าออกนอกบริเวณ 

ที่กําหนด  ทั้งนี้  รวมทั้งตัวของผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาดวย 

  (๕)  ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จําหนายสินคาในระหวางการจําหนายอยูเสมอ 

  (๖)  หามมิใหกระทําการใด ๆ  ที่กอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น  เชน  การใชเครื่องกําเนิด

ไฟฟา  เครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทป  เปนตน 

  (๗)  เมื่อเสร็จส้ินการจําหนายทุกครั้งตองเก็บสินคาและส่ิงของใด ๆ  ท่ีเกี่ยวของจาก

บริเวณที่จําหนายใหเรียบรอยโดยไมชักชา 

  (๘)  หยุดการจําหนายสินคาเพ่ือสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการตามที่

องคการบริหารสวนตําบลบางพรมประกาศกําหนด 

  (๙)  การอื่นที่ จําเปนเพ่ือการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ   

รวมทั้งการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 
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ขอ  ๗  ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวาง

สินคาในท่ีหนึ่งที่ใดเปนปกติ  ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  แผงจําหนายอาหารทําจากวัสดุท่ีทําความสะอาดงาย  มีสภาพดี  เปนระเบียบ   

อยูสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๒)  อาหารปรุงสุกมีการปกปดหรือมีการปองกันสัตวแมลงนําโรค 

   (๓)  สารปรุงแตงอาหารตองมีเลขสารบบอาหาร  (อย.) 

   (๔)  น้ําดื่มตองเปนน้ําที่สะอาด  ใสในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปด  มีกอกหรือทางเทรินน้ํา 

   (๕)  เครื่องดื่มตองใสภาชนะที่สะอาด  มีการปกปด  และมีที่ตักท่ีมีดามยาวหรือมีกอก

หรือทางเทรินน้ํา 

   (๖)  น้ําแข็งที่ใชบริโภค 

     (๖.๑)  ตองสะอาด 

     (๖.๒)  เก็บในภาชนะที่สะอาด  มีฝาปด  อยูสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

     (๖.๓)  ที่ตักน้ําแข็งมีดามยาว 

     (๖.๔)  ตองไมนําอาหารหรือส่ิงของอยางอื่นไปแชไวในน้ําแข็ง 

   (๗)  ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะ  แลวดวยน้ําสะอาด  ๒  ครั้ง  หรือลางดวยน้ําไหล  

และอุปกรณการลางตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๘)  ชอน  สอม  ตะเกียบ  วางตั้งเอาดามขึ้นในภาชนะโปรงสะอาดหรือวาง 

เปนระเบียบในภาชนะโปรงสะอาด  และมีการปกปด  เก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๙)  มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพ่ือนําไปกําจัด 

  (๑๐)  ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด  สวมเส้ือมีแขน  ผูปรุงตองผูกผากันเปอนและสวมหมวก

หรือเน็ทคลุมผม 

  (๑๑)  ใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสําเร็จแลว 

  (๑๒)  ผูสัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือตองปกปดแผลใหมิดชิด 

ขอ  ๘  ในการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย  ผูจําหนาย 

และผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย 

   (๒)  ไมทิ้งมูลฝอยลงในท่ีหรือทางสาธารณะ 
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   (๓)  หามมิใหกระทําการใด ๆ   ที่กอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น  เชน  การใชเครื่องขยายเสียง  

เปนตน 

   (๔)  หยุดการจําหนายสินคาเพ่ือสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการ

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางพรมประกาศกําหนด 

   (๕)  การอื่นท่ีจําเปนเพ่ือการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ  

รวมทั้งการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๙  ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย   

ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๘ 

   (๒)  สวมเส้ือที่มีแขน  ใชผากันเปอนที่สะอาด  สวมรองเทาหุมสน  มีส่ิงปกปดปองกัน

เสนผมมิใหตกลงในอาหาร 

   (๓)  รักษาความสะอาดมือและเล็บ  ถามีบาดแผลบริเวณมือตองทําแผลใหเรียบรอย 

   (๔)  ไมสูบบุหรี่ในขณะเตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุงหรือจําหนายอาหาร 

   (๕)  ไมไอหรือจามรดบนอาหาร 

   (๖)  ที่เตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และแผงวางจําหนายอาหาร  ตองสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  

๖๐  เซนติเมตร 

   (๗)  ไมเททิ้งเศษอาหาร  หรือน้ําท่ีมีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพ้ืนหรือทางระบายน้ํา

สาธารณะ 

   (๘)  ใชภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องมือ  เครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหารที่สะอาด 

   (๙)  ปกปดอาหาร  เครื่องปรุงอาหาร  ภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องมือ  เครื่องใช 

และอุปกรณในการจําหนายอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละออง  แมลงวันและสัตวพาหะนําโรคอื่น ๆ   

  (๑๐)  ใชน้ําท่ีสะอาดในการทํา  ประกอบ  ปรุง  แชหรือลางอาหาร  ภาชนะบรรจุอาหาร  

เครื่องมือ  เครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหาร 

  (๑๑)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอ  และไมเททิ้งมูลฝอย 

ลงในทอหรือทางระบายน้ําสาธารณะ 
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ขอ  ๑๐  หามมิใหผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาประกอบกจิการเมื่อมเีหตอุันควรเชื่อวาเปน

โรคติดตอหรือเปนพาหะของโรคติดตอ  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  วัณโรค 

    (๒)  อหิวาตกโรค 

    (๓)  ไขรากสาดนอย  (ไทฟอยด) 

    (๔)  โรคบิด 

    (๕)  ไขสุกใส 

    (๖)  โรคคางทูม 

    (๗)  โรคเรื้อน 

    (๘)  โรคผิวหนังที่นารังเกียจ 

    (๙)  โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 

   (๑๐)  โรคติดตออื่น ๆ  ที่ทางราชการกําหนด 

ขอ  ๑๑  ผูใดประสงคจะจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางพรมกําหนด  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

    (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

    (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบางพรมประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๒  ผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนายในที่หรือทางสาธารณะ  ตองไมเปนโรคติดตอ 

หรือพาหนะของโรคติดตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๐ 

ขอ  ๑๓  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๔  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 



 หนา   ๒๕๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๔๕  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มถิุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจง

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๕  ผูไดรับใบอนุญาตใหจําหนายสินคาและผูชวยจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ

จะตองมีบัตรประจําตัวตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางพรมประกาศกําหนด  และจะตอง 

ติดบัตรประจําตัวไวที่อกเส้ือดานซายตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๖  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลบางพรมเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ      

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒  ดวย 

ขอ  ๑๗  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแต ผู ไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา    

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 



 หนา   ๒๕๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๔๕  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มถิุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๑๘  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลบางพรม 

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   

ขอ  ๒๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบางพรมกําหนด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๑  ในกรณีท่ีปรากฏวา ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไมถูกตองตามบท 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๒  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต



 หนา   ๒๕๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๔๕  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มถิุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๔  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๕  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ    

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๖  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางพรมเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วรพงษ  วรทัศน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบางพรม 



บัญชอีตัราคาธรรมเนยีม 

ทายขอบัญญตัิองคการบรหิารสวนตาํบลบางพรม 

เรื่อง  การจาํหนายสนิคาในทีห่รือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

*************************************************** 

 

ลําดับท่ี รายการ คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ ใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  

 (ก)  จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่ง

ท่ีใดเปนปกติ 

ฉบับละ ๗๕๐ 

 (ข)  จําหนายโดยลักษณะการเรขาย ฉบับละ ๑๐๐ 
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