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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2564 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ว่าด้วยการควบคุมการจำหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล      
พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา 
๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา     
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาและนายอำเภอสร้างคอม จึงตราข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา เรื่อง การควบคุมการจำหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี ้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน    
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
        “สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน 
        “ผู้จำหน่ายสินค้า” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
        “อาหาร” หมายความว่า อาหารประเภทปรุงสำเร็จและอาหารที่ต้องนำไปทำ ประกอบหรือปรุง  

เพ่ือบริโภคในภายหลัง 
        “ผู ้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เกี ่ยวข้องกับอาหารตั ้งแต่กระบวนการเตรียม ปรุง 

ประกอบ จำหน่าย และเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ ได้แก่ ผู้เตรียม  ผู้ปรุง ผู้ประกอบ       
ผู้เสิร์ฟ ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ล้าง และเก็บภาชนะอุปกรณ์ 

        “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
         “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

        “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
        “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจ

ออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๕ ผู้ดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อบัญญัตินี้รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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หมวด ๒ 
สุขลักษณะในการดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

ข้อ ๖ ในการจำหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนที่มิใช่อาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ 
ผู้จำหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าต้องแต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
(๒) แผงสำหรับวางสินค้า เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ รถเข็น ต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงมีขนาดและความสูง

จากพ้ืนตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 
(๓) จัดวางสินค้า อุปกรณ์ประกอบในการจำหน่ายสินค้าและทรัพย์สินใด ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ไม่ยื่นล้ำบริเวณท่ีกำหนด รวมทั้งตัวผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าต้องไม่ล้ำลงมาในผิวจราจร 
(๔) ห้ามวางสินค้าที่จำหน่ายในลักษณะใด ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้า

พนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 
(๕) รักษาความสะอาดบริเวณที่จำหน่ายสินค้าอยู่เสมอทั้งในระหว่างที่จำหน่ายสินค้าและหลังจาก

เลิกทำการจำหน่ายสินค้า 
(๖) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเทลงในท่อหรือ

ทางระบายน้ำ หรือในที่หรือทางสาธารณะ 
(๗) ห้ามกระทำการใด ๆ กับต้นไม้ เช่น พาด ติดตั้ง วางแผงจำหน่ายสินค้าหรือเกาะเกี่ยวสายไฟฟ้า 

หลอดไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ประกอบในการจำหน่ายสินค้า รวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใด
โดยเด็ดขาด 

(๘) ห้ามใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื ่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป หรือกระทำโดยวิธีอื ่นใดที่
ก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ผู้อ่ืน 

(๙) เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจำหน่ายสินค้าออกจากบริเวณที่อนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า
หลังจากเลิกทำการจำหน่ายสินค้า 

(๑๐) หยุดประกอบการจำหน่ายสินค้าเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความสะอาด
สาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ ่น โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกำหนด 

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำ
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 

ข้อ ๗ ในการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติผู้จำหน่าย
สินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ 
(๒) อาหารสดที่นำมาจำหน่าย หรือนำมาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจำหน่ายต้องเป็นอาหารสดที่มี

คุณภาพดีสะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เ หมาะสมและเก็บเป็นสัดส่วน มีการ
ปกปิด ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณท่ีอาจทำให้อาหารปนเปื้อนได้                   

(๓) อาหารแห้งที่นำมาจำหน่าย หรือนำมาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจำหน่ายต้องสะอาดปลอดภัย 
ไม่มีการปนเปื้อน และมีการเก็บอย่างเหมาะสม 
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(๔) อาหารในภาชนะบรรจุที ่ปิดสนิท เครื ่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ต้องปลอดภัยได้
มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

(๕) อาหารประเภทปรุงสำเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการปนเปื้อน
วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 

(๖) น้ำดื่มและเครื่องดื่มที่นำมาจำหน่ายต้องมีคุณภาพ และมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
โดยบรรจุในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 

(๗) น้ำดื ่มหรือเครื่องดื่มภาชนะบรรจุที ่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร       
และต้องทำความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนำมาจำหน่าย 

(๘) น้ำแข็งสำหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหารมีการเก็บใน
ภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นอย่างน้อย 
๖๐ เซนติเมตร และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่นำอาหารหรือสิ่งของอย่างอ่ืนไปแช่
รวมกับน้ำแข็งสำหรับบริโภค 

(๙) ใช้อุปกรณ์ท่ีสะอาด มีด้าม สำหรับคีบหรือตักน้ำแข็งสำหรับบริโภคโดยเฉพาะ 
(๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ 

ต้องสะอาด และทำจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดีไม่ชำรุดและมีการป้องกันการ
ปนเปื้อนที่เหมาะสม 

(๑๑) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะที่สะอาด สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
หรือมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 

(๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ชำรุด 
(๑๓) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์

และแมลงนำโรคได ้
(๑๔) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สารทำความสะอาดที่ปลอดภัย 
(๑๕) น้ำใช้ และภาชนะบรรจุน้ำใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย 
(๑๖) ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือไม่เป็นพาหะนำโรคติดต่อ

หรือไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย ปิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่
รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หากเจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หาย
ก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป 

(๑๗) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้และ
สวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร 

(๑๘) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือ และปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จำหน่ายและเสิร์ฟ
อาหารให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวก หรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือ
หรือนิ้วมือต้องทำแผลให้เรียบร้อย 

(๑๙) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเค้ียว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ทำ ประกอบ ปรุง หรือ
จำหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระทำการใด ๆ ที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือ
ก่อให้เกิดโรคได ้
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(๒๐) ต้องมีการป้องกันอันตราย และป้องกันไม่ไห้เกิดเหตุรำคาญเนื ่องจากการจำหน่าย  ทำ 
ประกอบ ปรุงและเก็บอาหาร 

(๒๑) ห้ามถ่าย เท ทิ้งน้ำที่มีเศษอาหาร หรือไขมันจากการล้างเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะและ
อุปกรณ์ในการจำหน่ายอาหารลงในท่อ หรือทางระบายน้ำ หรือในที่หรือทางสาธารณะ 

ข้อ ๘ ในการจำหน่ายสินค้า ประเภทสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหารโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย  ผู้จำหน่ายสินค้า
จะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จำหน่ายสินค้าในบริเวณท่ีได้รับอนุญาต 
(๒) แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย 
(๓) ห้ามท้ิงมูลฝอยจากการเร่ขายลงในท่อหรือรางระบายน้ำ หรือในที่หรือทางสาธารณะ 
(๔) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุ หรือส่งเสียงดังในขณะที่เร่ขายจนเกิดเหตุรำคาญแก่ผู้อ่ืน 
(๕) หยุดประกอบการค้าเพื ่อประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความสะอาดสาธารณ 

ประโยชน์ หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกำหนด 

ข้อ ๙ ในการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารในลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จำหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้
มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ 
(๒) อาหารสดที่นำมาจำหน่าย หรือนำมาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจำหน่ายต้องเป็นอาหารสดที่มี

คุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการ
ปกปิด ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณท่ีอาจทำให้อาหารปนเปื้อนได้ 

(๓) อาหารแห้งที่นำมาจำหน่าย หรือนำมาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจำหน่ายต้องสะอาดปลอดภัย 
ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม 

(๔) อาหารในภาชนะบรรจุที ่ปิดสนิท เครื ่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร  ต้องปลอดภัย            
ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

(๕) อาหารประเภทปรุงสำเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการปนเปื้อน
วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 

(๖) น้ำดื่ม และเครื่องดื่มที่นำมาจำหน่ายต้องมีคุณภาพ และมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
โดยบรรจุในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 

(๗) น้ำดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย  ๑๕ เซนติเมตร   
และต้องทำความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนำมาจำหน่าย 

(๘) น้ำแข็งสำหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหารมีการเก็บใน
ภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นอย่างน้อย 
๖๐ เซนติเมตร และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่นำอาหารหรือสิ่งของอย่างอ่ืนไปแช่
รวมกับน้ำแข็งสำหรับบริโภค 

(๙) ใช้อุปกรณ์ท่ีสะอาด มีด้าม สำหรับคีบหรือตักน้ำแข็งสำหรับบริโภคโดยเฉพาะ 
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(๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ 
ต้องสะอาดและทำจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดีไม่ชำรุดและมีการป้องกันการ
ปนเปื้อนที่เหมาะสม 

(๑๑) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะที่สะอาด สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
หรือมีการป้องกันการปนเปื้อนทีเ่หมาะสม 

(๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดีไม่ชำรุด 
(๑๓) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์

และแมลงนำโรคได ้
(๑๔) ล้างภาชนะอุปกรณ์ และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สารทำความสะอาดที่ปลอดภัย 
(๑๕) น้ำใช้ และภาชนะบรรจุน้ำใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย 
(๑๖) ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือไม่เป็นพาหะนำโรคติดต่อหรือ     

ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด  คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย 
โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่
รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ  หากเจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงาน และรักษาตัว      
ให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป 

(๑๗) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาด และเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้ 
และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร 

(๑๘) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือ และปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จำหน่ายและเสิร์ฟ
อาหารให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผล หรือถูกลวก หรือระคายเคืองผิวหนัง     
บริเวณมือ หรือนิ้วมือต้องทำแผลให้เรียบร้อย 

(๑๙) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเค้ียว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ทำ ประกอบ ปรุง หรือ
จำหน่ายอาหาร หรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระทำการใด ๆ ที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือ
ก่อให้เกิดโรคได ้

(๒๐) ต้องมีการป้องกันอันตราย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรำคาญเนื ่องจากการจำหน่าย  ทำ 
ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 

(๒๑) ห้ามถ่าย เท ทิ้งน้ำที่มีเศษอาหาร หรือไขมันจากการล้างเครื่องมือ เครื่องใช้  ภาชนะและ
อุปกรณ์ในการจำหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน้ำ หรือในที่หรือทางสาธารณะ 
 
 

หมวด ๓ 
ใบอนุญาต 

ข้อ ๑๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชน
ทั่วไป 

ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า
ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ หรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสองให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้าลักษณะวิธีการ
จำหน่ายสินค้าและสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพื่อจำหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
รวมทั้งจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 

การเปลี่ยนแปลงชนิด หรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจำหน่ายสินค้า หรือสถานที่จัดวางสินค้าให้
แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้า
พนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว 

ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบ       
ที่กำหนด พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ 
(๒) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาประกาศกำหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นตรวจสอบความ
ถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้ง
ต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดทำบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้นด้วย 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาต
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการ
ขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลา
ไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังแล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่ นคำขอทราบถึงเหตุ
แห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมสำเนาแจ้งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ทราบทุกครั้ง 

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ ๑๔ บรรดาใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขต
อำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียม
แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๑๖ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบที่กำหนด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่ อนไข 
ดังต่อไปนี้ 
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          (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้งความ   
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำ
ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๑๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจก าร
ตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ
สุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน 

ข้อ ๑๙ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ 
ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าวให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือ
ให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นไดร้ับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึงหรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๐ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมวด ๔ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสำหรับกรณีที่
เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิ ได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดให้
ชำระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการ
ดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู ้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ       
จนครบจำนวน 

ข้อ ๒๒ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
เชียงดา 
 
 

 





บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2564 

 
ลำดับ รายการ บาท/ปี 

 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ก.จำหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ       ฉบับละ 
ข.จำหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย                                           ฉบับละ 

 
 

100 
50 

 



ส.ณ. 1 
แบบคำขอรับใบอนุญาต 

 
เขียนที่................................................................. 
วันที่...........เดือน....................พ.ศ....................... 

 
ข้าพเจ้า.......................................................................................อายุ.....................ปี สัญชาติ........................ 

อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย........................ถนน.....................แขวง/ตำบล............................... 
เขต/อำเภอ......................................จังหวัด.....................................หมายเลขโทรศัพท์............................................... 

ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการแบบคำขอรับใบอนุญาต 
(  ) กิจการจำหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ จำหน่ายสินค้าประเภท............................................ 

....................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยแล้ว ดังนี้ 
1. สำเนาบัตรประจำตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
3. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง คือ 
    3.1............................................................................  
    3.2............................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอรับรองว่า ข้อความในแบบคำขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

 

(ลงชื่อ)..............................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
    (.............................................) 

(มีต่อด้านหลัง) 

 

แผนที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 



(ด้านหลังคำขอรับใบอนุญาต) 

 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสถานประกอบการ 
(  ) เห็นสมควรอนุญาตและควรกำหนดเงื่อนไข ดังนี้ ...................................................................... 

.................................................................................. ......................................................... .......................................... 
(  ) เห็นสมควร ไม่อนุญาตเพราะ.............................................................................. ....................... 

..................................................................................................................... ................................................................ 
 
 

 
   (ลงชื่อ)................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

      (...............................................) 
   ตำแหน่ง............................................... 

   วันที่........../............/..................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 

(  ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(  ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

 
 

  (ลงชื่อ)............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
          (...........................................) 
  ตำแหน่ง........................................... 
       วันที่............./............../............. 

 



ส.ณ. 2 
 
 
 

 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 
เล่ม............เลขที่........../........... 

อนุญาตให้.................................................... ................สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ที่.............. 
ตรอก/ซอย...........................ถนน...........................ตำบล/แขวง.............................เขต/อำเภอ....... ............................ 
จังหวัด...........................................โทรศัพท์............................................. 

ข้อ 1) ประกอบกิจการประเภทการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า.....................................................................อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที่................... 
ตรอก/ซอย...........................ถนน...........................ตำบล/แขวง.............................เขต/อำเภอ..... .............................. 
จังหวัด........................................โทรศัพท์....................................................โทรสาร................................................... 
มีพ้ืนที่ประกอบการ............................ตารางเมตร จำนวนคนงาน..............คน 
ทั้งนี้ ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต..................................บาท (................................................................................) 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่..................เลขที่.............../.....................ลงวันที่............เดือน...........................พ.ศ.................... 

ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เชียงดา เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2564 

ข้อ 3 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
        3.1 ..................................................................................................................................................... 
        3.2 .............................................................................. ....................................................................... 
        3.3 .............................................................................. ....................................................................... 
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่............เดือน.....................................พ.ศ........................ 

 
 

ออกให้ ณ วันที่..............เดือน................................พ.ศ.............. 
 
 

   (ลงชื่อ).................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
           (...............................................) 

          ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
 

 



รายการต่ออายุใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบ 
อนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่หมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือชื่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มท่ี เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 



ส.ณ. 3 

แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต 

เขียน.................................................................... 
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ................... 

ข้าพเจ้า................................................................อายุ............ปี สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขท่ี.................... 
หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.......................ถนน.....................ตำบล/แขวง................. ..........เขต/อำเภอ............................ 
จังหวัด..........................................หมายเลขโทรศัพท์................................................ 

ขอยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท................................................................................ 
ตามใบอนุญาตเล่มที่................เลขที่............/...............ออกให้เมื่อวันที่...........เดือน......................พ.ศ............... ........ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยแล้ว ดังนี้คือ 
1. สำเนาบัตรประจำตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
3. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง คือ 
        3.1 .............................................................................................................  
        3.2 .............................................................................................................  
        3.3 .............................................................................................................  
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