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คู่มือส ำหรับประชำชน: ข้อบัญญัตอิงค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เร่ือง กำรจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำงสำธำรณะ 
พ.ศ.2550 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ อ าเภอทา่เรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: ข้อบญัญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบล เร่ือง การจ าหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.2550 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.การสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
 

2) พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบนั 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ข้อบญัญตัิองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ เร่ือง การ
จ าหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.2550  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  1 ชัว่โมง  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ข้อบญัญัติองค์การบริหารสว่นต าบล เร่ือง การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะ พ.ศ.2550  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนกุ/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
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โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบญัญตัิองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ ว่าด้วยการจ าหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะ 
 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แหง่พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ประกอบมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ มาตรา ๖๕ แหง่พระราชบญัญตัิการ
สาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ อนัเป็นพระราชบญัญัตท่ีิมีบทบญัญตัิบางประการเก่ียวกบัการก าจดัสิทธิและเสรีภาพของ
บคุคลซึง่มาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ บญัญตัิให้
กระท าได้โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญัตแิหง่กหหมาย องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ โดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ และนายอ าเภอทา่เรือ จงึตราข้อบญัญัตไิว้ดงัตอ่ไปนี  ้
 
  ข้อ ๑ ข้อบญัญตัินีเ้รียกวา่ &ldquo;ข้อบญัญัตอิงค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ เร่ือง การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๐&rdquo; 
 
  ข้อ ๒ ข้อบญัญัตนีิใ้ห้ใช้บงัคบัในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ ตัง้แตเ่ม่ือได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีท า
การขององค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุแล้วเจ็ดวนั 
 
  ข้อ ๓ บรรดาข้อบญัญตัิ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสัง่อ่ืนใดในสว่นท่ีได้ตราไว้แล้วในข้อบญัญัตนีิห้รือซึง่ขดัแย้งกบั
ข้อบญัญัตนีิ ้ให้ใช้ข้อบญัญัตนีิแ้ทน 
 
  ข้อ ๔ ในข้อบญัญัตนีิ ้
 
 &ldquo;สินค้า&rdquo; หมายความวา่ สิ่งของท่ีซือ้ขายกนั 
 
 &ldquo;อาหาร&rdquo; หมายความวา่ ของกินหรือเคร่ืองค า้จนุชีวิต ได้แก่ 
 
 (๑) วตัถทุกุชนิดท่ีคนกิน ด่ืม อม หรือน าเข้าสูร่่างกายไมว่่าด้วยวิธีใดๆ หรือในรูปลกัษณะใดๆ แตไ่มร่วมถึงยา วตัถอุอก
ฤทธ์ิตอ่จิตและประสาท หรือยาเสพตดิให้โทษตามกหหมายวา่ด้วยการนัน้ แล้วแตก่รณี 
 
 (๒) วตัถท่ีุมุง่หมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวตัถเุจือปนอาหาร สี และเคร่ืองปรุงแตง่กลิ่น
รส 
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 &ldquo;ท่ีหรือทางสาธารณะ&rdquo; หมายความวา่ สถานท่ีหรือทางซึง่มิใชเ่ป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือใช้สญัจรได้ 
 
 
 
 &ldquo;มลูฝอย&rdquo; หมายความวา่ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถงุพลาสตกิ ภาชนะท่ีใสอ่าหาร 
เถ้า มลูสตัว์หรือซากสตัว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลีย้งสตัว์ หรือท่ีอ่ืน 
 
 &ldquo;เจ้าพนกังานท้องถ่ิน&rdquo; หมายความวา่ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ 
 
 &ldquo;เจ้าพนกังานสาธารณสขุ &ldquo;หมายความว่า เจ้าพนกังานซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสขุให้ปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
 
  ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ไมว่า่จะเป็นการจ าหนา่ยโดยลกัษณะวิธีการจดัวางสินค้าใน
ท่ีหนึง่ท่ีใดเป็นปกตหิรือเร่ขาย เว้นแตจ่ะได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
 
 ข้อ ๖ ในการจ าหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลกัษณะวิธีการจดัวางสินค้าในท่ีหนึง่ 
ท่ีใดเป็นปกต ิผู้จ าหนา่ยและผู้ชว่ยจ าหนา่ยสินค้าจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้
 
 (๑) แตง่กายสะอาดและสภุาพเรียบร้อย 
 
 (๒) ให้จดัวางสินค้าท่ีจ าหน่ายบนแผงวางสินค้าหรือจดัวางในลกัษณะอ่ืนตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินโดยค าแนะน าของ
เจ้าพนกังานสาธารณสขุประกาศก าหนด 
 
 (๓) แผงวางสินค้าท าด้วยวสัดท่ีุความแข็งแรงและมีความสงูตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินโดยค าแนะน าของเจ้าพนกังาน
สาธารณสขุประกาศก าหนด 
 
 (๔) จดัวางสินค้าและสิ่งของใด ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไมย่ื่นล า้ออกนอกบริเวณท่ีก าหนด ทัง้นีร้วมทัง้ตวัของผู้
จ าหนา่ยและผู้ชว่ยจ าหน่ายสินค้าด้วย 
 
 (๕) ดแูลรักษาความสะอาดบริเวณท่ีจ าหนา่ยสินค้าในระหวา่งการจ าหนา่ยอยูเ่สมอ 
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 (๖) ห้ามมิให้กระท าการใดๆ ท่ีก่อให้เกิดเหตรุ าคาญแก่ผู้ อ่ืน เชน่ การใช้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เคร่ืองขยายเสียงหรือเปิด
วิทยเุทป เป็นต้น 
 
 (๗) เม่ือเสร็จสิน้การจ าหนา่ยทกุครัง้ต้องเก็บสินค้าและสิ่งของใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องจากบริเวณท่ีจ าหนา่ยให้เรียบร้อยโดยไม่
ชกัช้า 
 
 (๘) หยดุการจ าหนา่ยสินค้าเพ่ือสาธารณประโยชน์ หรือประโยชน์ของทางราชการตามท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้า
สนกุ ประกาศก าหนด 
 
 (๙) การอ่ืนท่ีจ าเป็นเพ่ือการรักษาความสะอาดและป้องกนัอนัตรายตอ่สขุภาพ รวมทัง้การป้องกนัมิให้เกิดเหตรุ าคาญ 
และการป้องกนัโรคตดิตอ่ตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินโดยค าแนะน าของ 
เจ้าพนกังานสาธารณสขุประกาศก าหนด 
 
 ข้อ ๗ ในการจ าหนา่ยสินค้าประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลกัษณะวิธีการจดัวางสินค้าในท่ีหนึง่ท่ีใดเป็น
ปกติ ผู้จ าหน่ายและผู้ชว่ยจ าหนา่ยสินค้าจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้
 
 (๑) ปฏิบตัติามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๖ 
 
 (๒) สวมเสือ้ท่ีมีแขน ใช้ผ้ากนัเปือ้นท่ีสะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดป้องกนัเส้นผมมิให้ตกลงในอาหาร 
 
 (๓) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องท าแผลให้เรียบร้อย 
 
 (๔) ไมส่บูบหุร่ีในขณะเตรียม ท า ประกอบ ปรุงหรือจ าหนา่ยอาหาร 
 
 (๕) ไมไ่อหรือจามรดบนอาหาร 
 
 (๖) ท่ีเตรียม ท า ประกอบ ปรุง และแผงวางจ าหนา่ยอาหาร ต้องสงูจากพืน้ไมน้่อยกว่า ๖๐ เซนตเิมตร 
 
 (๗) ไมเ่ททิง้เศษอาหาร หรือน า้มีเศษอาหารหรือไขมนัลงบนพืน้หรือทางระบายน า้สาธารณะ 
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 (๘) ใช้ภาชนะบรรจอุาหาร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอปุกรณ์ในการจ าหนา่ยอาหารท่ีสะอาด 
 
 (๙) ปกปิดอาหาร เคร่ืองปรุงอาหาร ภาชนะบรรจอุาหาร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอปุกรณ์ในการจ าหนา่ยอาหาร เพ่ือ
ป้องกนัฝุ่ นละออง แมลงวนัและสตัว์พาหะน าโรคอ่ืนๆ 
 
 (๑๐) ใช้น า้ท่ีสะอาดในการท า ประกอบ ปรุง แชห่รือล้างอาหาร ภาชนะบรรจอุาหาร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอปุกรณ์ใน
การจ าหน่ายอาหาร 
 
 (๑๑) จดัให้มีท่ีรองรับมลูฝอยท่ีถกูสขุลกัษณะอยา่งเพียงพอ และไมเ่ททิง้มลูฝอยลงในทอ่หรือทางระบายน า้สาธารณะ 
 
  ข้อ ๘ ในการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลกัษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จ าหน่ายและผู้ชว่ยจ าหนา่ยสินค้า
จะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 
 (๑) แตง่กายสะอาดและสภุาพเรียบร้อย 
 
 (๒) ไมท่ิง้มลูฝอยลงในท่ีหรือทางสาธารณะ 
 
 (๓) ห้ามมิให้กระท าการใดๆ ท่ีก่อให้เกิดเหตรุ าคาญแก่ผู้ อ่ืน เชน่ การใช้เคร่ืองขยายเสียง เป็นต้น 
 
  (๔) หยดุการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้า
สนกุประกาศก าหนด 
 
  (๕) การอ่ืนท่ีจ าเป็นเพ่ือการรักษาความสะอาด และป้องกนัอนัตรายตอ่สขุภาพ รวมทัง้การป้องกนัมิให้เกิดเหตรุ าคาญ
และการป้องกนัโรคตดิตอ่ตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินโดยค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุประกาศก าหนด 
 
 ข้อ ๙ ในการจ าหนา่ยสินค้าประเภทอาหารในท่ีหรือ ทางสาธารณะโดยลกัษณะวิธีการเร่ขาย 
ผู้จ าหนา่ยและผู้ชว่ยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้
 
 (๑) ปฏิบตัติามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๘ 
 
 (๒) สวมเสือ้ท่ีมีแขน ใช้ผ้ากนัเปือ้นท่ีสะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิด 



6/13 
 

 
 (๓) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องท าแผลให้เรียบร้อย 
 
 (๔) ไมส่บูบหุร่ีในขณะเตรียม ท า ประกอบ ปรุงหรือจ าหนา่ยอาหาร 
 
 (๕) ไมไ่อหรือจามรดบนอาหาร 
 
 (๖) ท่ีเตรียม ท า ประกอบ ปรุง และแผงวางจ าหนา่ยอาหาร ต้องสงูจากพืน้ไมน้่อยกว่า ๖๐ เซนตเิมตร 
 
 (๗) ไมเ่ททิง้เศษอาหาร หรือน า้มีเศษอาหารหรือไขมนัลงบนพืน้หรือทางระบายน า้สาธารณะ 
 
 (๘) ใช้ภาชนะบรรจอุาหาร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอปุกรณ์ในการจ าหนา่ยอาหารท่ีสะอาด 
 
 (๙) ปกปิดอาหาร เคร่ืองปรุงอาหาร ภาชนะบรรจอุาหาร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอปุกรณ์ในการจ าหนา่ยอาหาร เพ่ือ
ป้องกนัฝุ่ นละออง แมลงวนัและสตัว์พาหะน าโรคอ่ืน ๆ 
 
 (๑๐) ใช้น า้ท่ีสะอาดในการท า ประกอบ ปรุง แชห่รือล้างอาหาร ภาชนะบรรจอุาหาร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอปุกรณ์ใน
การจ าหน่ายอาหาร 
 
 (๑๑) จดัให้มีท่ีรองรับมลูฝอยท่ีถกูสขุลกัษณะอยา่งเพียงพอ และไมเ่ททิง้มลูฝอยลงในทอ่หรือทางระบายน า้สาธารณะ 
 
 ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ผู้จ าหนา่ยและผู้ชว่ยจ าหนา่ยสินค้าประกอบกิจการเม่ือมีเหตอุนัควรเช่ือวา่เป็นโรคติดตอ่หรือเป็น
พาหนะของโรคติดตอ่ดงัตอ่ไปนี ้
 
(๑) วณัโรค 
 
 
 อหิวาตกโรค 
 ไข้รากสาดน้อย (ไทฟอยด์) 
 โรคบดิ 
 ไข้สกุใส 



7/13 
 

 โรคคางทมู 
 โรคเรือ้น 
 โรคผิวหนงัท่ีนา่รังเกียจ 
 โรคตบัอกัเสบท่ีเกิดจากไวรัส 
 
 
(๑๐) โรคตดิตอ่อ่ืนๆ ท่ีทางราชการก าหนด 
 
 ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะจ าหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะจะต้องย่ืนค าขอรับใบอนญุาตตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้าย
ข้อบญัญัตนีิ ้พร้อมกบัเอกสารและหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้
 
(๑) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 ส าเนาใบอนญุาตตามกหหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 อ่ืน ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนกุ ประกาศก าหนด 
 
 
  ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนญุาตจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไข ตามข้อ ๖ ข้อ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ 
 
 ข้อ ๑๓ เม่ือได้รับค าขอรับใบอนญุาตหรือค าขอตอ่อายใุบอนญุาตให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจความถกูต้องและความ
สมบรูณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏวา่ค าขอดงักลา่วไมถ่กูต้องหรือไมส่มบรูณ์ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้
ในข้อบญัญตันีิ ้ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินรวบรวมความไมถ่กูต้องหรือความไมส่มบรูณ์นัน้ทัง้หมด และแจ้งให้ผู้ขออนญุาต
แก้ไขให้ถกูต้องและสมบรูณ์ในคราวเดียวกนั และในกรณีจ าเป็นท่ีจะต้องสง่คืนค าขอแก่ผู้ขออนญุาต ก็ให้สง่คืนค าขอ
พร้อมทัง้แจ้งความไมถ่กูต้องหรือความไมส่มบรูณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัได้รับค าขอ 
 
 เจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งค าสัง่ไมอ่นญุาตพร้อมด้วยเหตผุล 
ให้ผู้ขออนญุาตทราบภายในสามสิบวนั นบัแตว่นัได้รับค าขอซึง่มีรายละเอียดถกูต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดใน
ข้อบญัญัตนีิ ้
 
 ในกรณีท่ีมีเหตจุ าเป็นท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีค าสั่ง 
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ไมอ่นญุาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กินสองครัง้ ครัง้ละไมเ่กิน สิบห้าวนั แต่
ต้องมีหนงัสือแจ้งการขยายเวลาและเหตจุ าเป็นแตล่ะครัง้ให้ผู้ขออนญุาตทราบก่อน 
สิน้ก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนัน้ แล้วแตก่รณี 
 
 ข้อ ๑๔ ในการออกใบอนญุาต ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินระบชุนิดหรือประเภทของสินค้า ลกัษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า 
และสถานท่ีท่ีจะจดัวางสินค้าเพ่ือจ าหนา่ยในกรณีท่ีจะมีการวางสินค้าในท่ีหนึง่ท่ีใดเป็นปกต ิรวมทัง้จะก าหนดเง่ือนไข
อยา่งใดตามท่ีเห็นสมควรไว้ในใบอนญุาตด้วยก็ได้ 
 
 การเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทสินค้า ลกัษณะวิธีการจ าหนา่ยสินค้าหรือสถานท่ีจดัวางสินค้าให้แตกตา่งไปจากท่ีระบุ
ไว้ในใบอนญุาตจะกระท าได้ตอ่เม่ือผู้ รับใบอนญุาตได้แจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินและ 
เจ้าพนกังานท้องถ่ินได้จดแจ้งการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไว้ในใบอนญุาต 
 
 ข้อ ๑๕ ผู้ ได้รับอนญุาตต้องมารับใบอนญุาตภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งการอนญุาตจากเจ้าพนกังาน
ท้องถ่ิน หากไมม่ารับภายในก าหนดเวลาดงักลา่วโดยไมมี่เหตอุนัสมควรให้ถือวา่สละสิทธ์ิ 
 
  ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนญุาตให้จ าหนา่ยสินค้าและผู้ชว่ยจ าหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะจะต้องมีบตัรประจ าตวัตาม
แบบท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุประกาศก าหนด และจะต้องติดบตัรประจ าตวัไว้ท่ีอกเสือ้ด้านซ้ายตลอดเวลา
ท่ีประกอบกิจการ 
 
  ข้อ ๑๗ บรรดาใบอนญุาตท่ีออกให้ตามข้อบญัญตัินีใ้ห้มีอายหุนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาตและให้ใช้ได้เพียงในเขต
อ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนกุ เท่านัน้ 
 
 การขอตอ่อายใุบอนญุาตจะต้องย่ืนค าขอก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุเม่ือได้ย่ืนค าขอพร้อมกบัเสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้
ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะสัง่ไมต่อ่อายใุบอนญุาต 
 
 การขอตอ่อายใุบอนญุาตและการอนญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้
ตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ โดยอนโุลม 
 
  ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนญุาตต้องเสียคา่ธรรมเนียมการออกใบอนญุาตตามอตัราท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบญัญตันีิใ้นวนัท่ีมารับ
ใบอนญุาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนญุาตครัง้แรก หรือก่อนใบอนญุาต 
สิน้อาย ุส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอตอ่อายใุบอนญุาตตลอดเวลาท่ียงัด าเนินกิจการนัน้ ถ้ามิได้เสียคา่ธรรมเนียมภายใน
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เวลาท่ีก าหนด ให้ช าระคา่ปรับเพิ่มขึน้อีกร้อยละย่ีสิบของจ านวนคา่ธรรมเนียมท่ีค้างช าระ เว้นแต่ 
ผู้ได้รับใบอนญุาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนัน้ก่อนถึงก าหนดการเสียคา่ธรรมเนียมครัง้ตอ่ไป 
 
 ในกรณีท่ีมีผู้ มีหน้าท่ีต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามวรรคหนึง่ค้างช าระคา่ธรรมเนียมตดิตอ่กนัเกินกวา่สองครัง้ ให้เจ้า
พนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุการด าเนินกิจการไว้จนกวา่จะได้เสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบจ านวน 
 
  ข้อ ๑๙ บรรดาคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับตามข้อบญัญตัินี ้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ 
 
 ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนญุาตตามข้อบญัญัตนีิ ้ต้องแสดงใบอนญุาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีประกอบ
กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
 
 ข้อ ๒๑ ในกรณีท่ีใบอนญุาตสญูหาย ถกูท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคญั ให้ผู้ ได้รับใบอนญุาตย่ืนค าขอรับใบแทน
ใบอนญุาตภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้ทราบถึงการสญูหาย ถกูท าลาย หรือช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบญัญตัิ
นี ้
 
 การขอรับใบแทนใบอนญุาตและการออกใบแทนใบอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี  ้
 
 (๑) ในกรณีใบอนญุาตสญูหาย ให้ผู้ ย่ืนค าขอรับใบแทนใบอนญุาตน าส าเนาบนัทึกการแจ้งความตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี
แหง่ท้องท่ีท่ีใบอนญุาตสญูหายมาแสดงตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินประกอบด้วย 
 
 (๒) ในกรณีใบอนญุาตถกูท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคญั ให้ผู้ ย่ืนค าขอรับใบแทนใบอนญุาตน าใบอนญุาตเดมิเทา่ท่ี
เหลืออยู ่มาแสดงตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินประกอบด้วย 
 
  ข้อ ๒๒ ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผู้ รับใบอนญุาตตามข้อบญัญตันีิ ้ไมป่ฏิบตัหิรือปฏิบตัไิม่ถกูต้องตามบทแหง่พระราชบญัญตัิ
การสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กฏกระทรวงท่ีออกตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบญัญัตนีิ ้
หรือเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในใบอนญุาตในเร่ืองท่ีก าหนดไว้เก่ียวกบัการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนญุาตตามข้อบญัญตันีิ ้
เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่พกัใช้ใบอนญุาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตต้่องไมเ่กินสิบห้าวนั 
 
  ข้อ ๒๓ เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจออกค าสัง่เพิกถอนใบอนญุาตเม่ือปรากฏวา่ผู้ รับใบอนญุาต 
 
 (๑) ถกูสัง่พกัใช้ใบอนญุาตตัง้แตส่องครัง้ขึน้ไปและมีเหตท่ีุจะต้องถกูสัง่พกัใช้ ใบอนญุาตอีก 
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 (๒) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสดุวา่ได้กระท าความผิดตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
 (๓) ไมป่ฏิบตัหิรือปฏิบตัไิมถ่กูต้องตามบทแหง่พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กหกระทรวงท่ีออกตาม
พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบญัญตันีิห้รือเง่ือนไข ท่ีระบไุว้ในใบอนญุาตในเร่ืองท่ีก าหนดไว้
เก่ียวกบัการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนญุาตตามข้อบญัญัตนีิ ้และการไมป่ฏิบตัหิรือปฏิบตัไิมถ่กูต้องนัน้ก่อให้เกิด
อนัตรายอยา่งร้ายแรงตอ่สขุภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอ่สภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพของ
ประชาชน 
 
 ข้อ ๒๔ ค าสัง่พกัใช้ใบอนญุาตและค าสัง่เพิกถอนใบอนญุาต ให้ท าเป็นหนงัสือแจ้งให้ผู้ รับใบอนญุาตทราบ ในกรณีท่ีไม่
พบผู้ รับใบอนญุาต หรือผู้ รับใบอนญุาตไมย่อมรับค าสัง่ดงักลา่ว ให้สง่ค าสัง่โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสัง่นัน้
ไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภมูิล าเนาหรือส านกัท างานของผู้ รับใบอนญุาต และให้ถือวา่ผู้ รับใบอนญุาตนัน้ได้รับทราบ
ค าสัง่แล้วตัง้แตเ่วลาท่ีค าสัง่ไปถึง หรือวนัปิดค าสัง่ แล้วแตก่รณี 
 
 ข้อ ๒๕ ผู้ถกูสัง่เพิกถอนใบอนญุาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถกูเพิกถอนใบอนญุาตอีกไมไ่ด้
จนกวา่จะพ้นก าหนดหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีถกูสัง่เพิกถอนใบอนญุาต 
 
 ข้อ ๒๖ ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจแตง่ตัง้ข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถ่ินเพ่ือให้ปฏิบตัหิน้าท่ีตามมาตรา ๔๔ 
วรรคหนึง่แหง่พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอ านาจขององค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ ใน
เร่ืองใดหรือทกุเร่ืองก็ได้ 
 
 ข้อ ๒๗ ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัติามข้อบญัญตัินีต้้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแหง่พระราชบญัญตัิ
การสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
 ข้อ ๒๘ ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ เป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตามข้อบญัญัตนีิ ้และให้มีอ านาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือค าสัง่เพ่ือปฏิบตัิการให้เป็นไปตามข้อบญัญัตนีิ  ้
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานการย่ืนขออนญุาต 
 

20 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลทา่เจ้า
สนกุ อ าเภอ
ทา่เรือ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุย
า 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

น าเอกสารเสนอพิจารณา
อนญุาต 
 

40 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลทา่เจ้า
สนกุ อ าเภอ
ทา่เรือ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุย
า 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   60 นาที 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ 

- 1 1 ฉบบั - 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) พืน้ท่ีประกอบกำรไม่เกิน 10 ตำรำงเมตร 

 ค่ำธรรมเนียม 50 บาท 
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมการออกใบอนญุาตใหจ้ าหน่ายสินคา้ในทีห่รือทางสาธารณะโดยลกัษณะวิธีการจดัวาง
สินคา้ในทีห่น่ึงทีใ่ดเป็นปกติ)   
 

2) พืน้ท่ีประกอบกำรเกิน 10 ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 100 บาท 
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมการออกใบอนญุาตใหจ้ าหน่ายสินคา้ในทีห่รือทางสาธารณะโดยลกัษณะวิธีการจดัวาง
สินคา้ในทีห่น่ึงทีใ่ดเป็นปกติ)   
 

3) พืน้ท่ีประกอบกำรเกิน 50 ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมการออกใบอนญุาตใหจ้ าหน่ายสินคา้ในทีห่รือทางสาธารณะโดยลกัษณะวิธีการจดัวาง
สินคา้ในทีห่น่ึงทีใ่ดเป็นปกติ)   
 

4) พืน้ท่ีประกอบกำรเกิน 100 ตำรำงเมตรขึน้ไป 
 ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมการออกใบอนญุาตใหจ้ าหน่ายสินคา้ในทีห่รือทางสาธารณะโดยลกัษณะวิธีการจดัวาง
สินคา้ในทีห่น่ึงทีใ่ดเป็นปกติ)   
 

5) ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำตให้จ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะโดยลักษณะวิธีกำรเร่ขำย 
 ค่ำธรรมเนียม 50 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
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1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ 
หมายเหตุ (0-3576-0436 ต่อ 12) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 23/07/2558 
สถำนะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัท า / แก้ไข (User) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้า

สนกุ อ าเภอทา่เรือ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


