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หลักการ 

ให้มีข้อบัญญตัวิ่าดว้ยการจ าหน่ายสนิค้าในทีห่รอืทางสาธารณะ 
 
 

เหตุผล 

เพื่อประโยชนข์องประชาชนและการควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ให้กระท าไดโ้ดยการ
ตราเป็นข้อบญัญตัิ  จึงตราขอ้บัญญตันิี้ 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญตัิองค์การบรหิารส่วนต าบลเกาะหลัก ว่าดว้ยการจ าหน่าย
สินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญตัิสภาต าบลละองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และ
มาตรา 65 แหง่พระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 อนัเปน็พระราชบญัญัติที่มบีทบญัญตัิบาง
ประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธิและเสรีภาพของบคุคล  บัญญตัิให้กระท าได้โดยอาศยัอ านาจตามบทบัญญตัิ
แห่งกฎหมาย องค์การบรหิารส่วนต าบลเกาะหลัก โดยความเหน็ชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะ
หลัก และนายอ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์จงึตราข้อบัญญตัิไวด้ังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ข้อบัญญัตนิี้เรียกว่า “ข้อบัญญตัิองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกาะหลัก เรื่อง การจ าหน่าย
สินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562”  

ข้อ 2 ข้อบัญญัตนิี้ให้ใช้บงัคบัในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลเกาะหลัก  ตั้งแตว่ันถดัจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป 

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัต ิประกาศ ระเบียบ หรือค าสัง่อืน่ใดในสว่นทีไ่ดต้ราไวแ้ลว้ในข้อบญัญตันิี้ 
หรือซึ่งขดัหรือแย้งกบัข้อบญัญตัินี้ ให้ใช้ข้อบัญญตันิี้แทน 

ข้อ 4 ในขอ้บัญญตัินี ้
“สินค้า” หมายความว่า สิง่ของทีซ่ื้อขายกัน 
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ

ประชาชนทัว่ไปมีสิทธิใช้สอยร่วมกนัได้ เช่น ถนน แมน่้ าล าคลอง ที่ประชาชนใช้สญัจรรว่มกนั 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกาะหลัก 
“เจ้าพนักงานสาธารณสขุ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รบัการแต่งตั้งจาก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุให้ปฏิบตัิการตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 
“หาบเร”่ หมายความว่า การจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ  โดยมไิด้จดัวางอยู่ในที่

หนึ่งที่ใดเปน็ปกต ิไมว่่าจะทางบก หรือ ทางน้ า 
ข้อ 5 เจ้าพนกังานท้องถิ่นมหีน้าทีค่วบคุมดูแลทีห่รอืทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใชส้อยของ

ประชาชนทัว่ไป 
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ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสนิค้าในที่หรอืทางสาธารณะ ไมว่่าจะเปน็การจ าหน่ายโดยลักษณะวธิีการ
จัดวางสินค้าในทีห่นึ่งที่ใดเปน็ปกติหรือเรข่าย เวน้แต่จะได้รบัใบอนุญาตจากเจ้าพนกังานทอ้งถิน่ 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจา้พนักงานทอ้งถิ่นระบชุนดิ หรือประเภทของสินค้า 
ลักษณะวธิีการจ าหน่ายสนิคา้ และสถานที่ที่จะจดัวางสนิค้าเพื่อจ าหนา่ยในกรณทีี่จะมีการจัดวางสนิค้าในที่
หนึ่งที่ใดเปน็ปกต ิรวมทั้งจะก าหนดเงื่อนไขอยา่งใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตดว้ยก็ได้ 

การเปลี่ยนแปลงชนดิหรอืประเภทของสินค้า ลกัษณะวธิีการจ าหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัดวาง
สินค้าใหแ้ตกตา่งไปจากทีร่ะบุไว้ในใบอนญุาต จะกระท าไดต้่อเมือ่ผู้รับใบอนญุาตไดแ้จ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิ่น 
และเจา้พนักงานท้องถิน่ได้จดแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วไว้ในใบอนุญาตแล้ว 

ข้อ 6 ในการจ าหน่ายสนิค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลกัษณะวธิีการจัดวางสินคา้ในที่หนึ่งที่ใด
เป็นปกต ิผู้จ าหน่ายและผู้ชว่ยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏบิัตติามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
(2) ให้จดัวางสินค้าที่จ าหนา่ยบนแผงวางสินค้าหรือจดัวางในลักษณะอื่นตามทีเ่จ้าพนักงาน

ท้องถิน่โดยค าแนะน าของเจา้พนักงานสาธารณสขุประกาศก าหนด 
(3) แผงวางสนิค้าท าดว้ยวัสดุที่มีความแขง็แรงและมีความสูงตามที่เจา้พนักงานท้องถิ่นโดย

ค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุประกาศก าหนด 
(4) จดัวางสินค้าและสิ่งของใดๆ ใหเ้ปน็ระเบียบเรียบรอ้ย ไม่ยื่นล้ าออกนอกบริเวณที่ก าหนด 

ทั้งนี้ รวมทั้งตัวของผู้จ าหนา่ยและผู้ชว่ยจ าหน่ายสินค้าดว้ย 
(5) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จ าหน่ายสนิค้าในระหวา่งการจ าหน่ายอยูเ่สมอ 
(6) หา้มมิให้กระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผูอ้ื่น เชน่ การใช้เครื่องก าเนดิไฟฟ้า 

เครื่องขยายเสียงหรือเปดิวิทยุเทป เป็นต้น 
(7) เมื่อเสร็จสิน้การจ าหน่ายทุกครั้งต้องเก็บสนิค้าและสิ่งของใดๆ ที่เกี่ยวข้องจากบริเวณที่

จ าหน่ายให้เรียบร้อยโดยไมช่ักช้า 
(8) หยดุการจ าหน่ายสนิค้าเพ่ือสาธารณประโยชนห์รือประโยชน์ของทางราชการตามที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลเกาะหลัก ประกาศก าหนด 
(9) การอืน่ที่จ าเปน็เพ่ือการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสขุภาพ รวมทั้งการ

ป้องกนัมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกนัโรคตดิต่อตามที่เจ้าพนกังานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนกังาน
สาธารณสขุประกาศก าหนด 

ข้อ 7 ในการจ าหน่ายสนิค้าประเภทอาหารในทีห่รือทางสาธารณะโดยลักษณะวธิีการจัดวาง 
สินค้าในทีห่นึง่ที่ใดเป็นปกต ิผู้จ าหน่ายและผู้ชว่ยจ าหนา่ยสินค้าจะต้องปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

(1) แผงจ าหน่ายอาหารท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดงา่ย มีสภาพดี เป็นระเบียบ อยู่สูงจากพื้น
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
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(2) อาหารปรงุสุกมกีารปกปิดหรือมกีารป้องกนัสตัวแ์มลงน าโรค 
(3) สารปรงุแต่งอาหารตอ้งมีเลขสารบบอาหาร(อย.) 
(4) น้ าดืม่ต้องเปน็น้ าที่สะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาด มกีารปกปดิ มกี๊อกหรือทางเทรินน้ า 
(5) เครื่องดื่มต้องใส่ภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และมีที่ตักที่มีด้ามยาวหรือมีก๊อกหรือทาง      

เทรินน้ า 
(6) น้ าแข็งที่ใช้บริโภค 

6.1) ต้องสะอาด 
6.2) เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด อยู่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
6.3) ที่ตักน้ าแข็งมีด้ามยาว 
6.4) ต้องไม่น าอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่ไว้ในน้ าแข็ง 

(7) ล้างภาชนะด้วยน้ ายาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน้ าสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้ าไหล และ
อุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

(8) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาดหรือวางเป็นระเบียบในภาชนะ
โปร่งสะอาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

(9) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพ่ือน าไปก าจัด 
(10) ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนและสวมหมวกหรือ

เน็ทคลุมผม 
(11) ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงส าเร็จแล้ว 
(12) ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด 
ข้อ 8 ในการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จ าหน่ายและ

ผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
(2) ไม่ทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ 
(3) ห้ามมิให้กระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น เช่น การใช้เครื่องขยายเสียง เป็นต้น 
(4) หยุดการจ าหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลเกาะหลัก ประกาศก าหนด 
(5) การอื่นที่จ าเป็นเพ่ือการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการ

ป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศก าหนด 

ข้อ 9 ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย  
ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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(1) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8 
(2) สวมเสื้อที่มีแขน ใช้ผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดป้องกันเส้นผมมิให้ตก

ลงในอาหาร 
(3) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องท าแผลให้เรียบร้อย 
(4) ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียม ท า ประกอบ ปรุงหรือจ าหน่ายอาหาร 
(5) ไม่ไอหรือจามรดบนอาหาร 
(6) ที่เตรียม ท า ประกอบ ปรุง และแผงวางจ าหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 

เซนติเมตร 
(7) ไม่เททิ้งเศษอาหาร หรือน้ าที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพ้ืนหรือทางระบายน้ าสาธารณะ 
(8) ใช้ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหารที่สะอาด 
(9) ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการ

จ าหน่ายอาหาร เพื่อป้องกันฝุ่นละออง แมลงวันและสัตว์พาหะน าโรคอื่นๆ  
(10) ใช้น้ าที่สะอาดในการท า ประกอบ ปรุง แช่หรือล้างอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ 

เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหาร 
(11) จัดให้มีที่รองรับมลูฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ และไม่เททิ้งมูลฝอยลงในท่อหรอืทาง

ระบายน้ าสาธารณะ 
ข้อ 10 ห้ามมิให้ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็น

โรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคติดต่อดังต่อไปนี้ 
(1) วัณโรค 
(2) อหิวาตกโรค 
(3) ไข้รากสาดน้อย(ไทฟอยด์) 
(4) โรคบิด 
(5) ไข้สุกใส 
(6) โรคคางทูม 
(7) โรคเรื้อน 
(8) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
(9) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 
(10) โรคติดต่ออื่นๆ ที่ทางราชการก าหนด 
ข้อ 11 ผู้ใดประสงค์จะจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตาม

แบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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(2) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(3) อืน่ๆ ตามที่องค์การบรหิารสว่นต าบลเกาะหลัก ประกาศก าหนด 
ข้อ 12 ผู้ขอรบัใบอนญุาตจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดงัต่อไปนี้ 
(1)  ต้องไม่เป็นโรคตดิต่อหรือพาหะของโรคตดิต่อตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 10 
(2)  อื่นๆตามที่องค์การบรหิารสว่นต าบลเกาะหลัก ประกาศก าหนด 
ข้อ 13 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ

อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า      
สละสิทธิ์ 

ข้อ 14 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่
จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเปน็ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแตล่ะครั้งใหผู้้ขออนญุาตทราบกอ่นสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ 15 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
จะต้องมีบัตรประจ าตัวตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักประกาศก าหนด และจะต้องติดบัตร
ประจ าตัวไว้ที่อกเสื้อด้านซ้ายตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ 16 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีกา ร
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 11 และข้อ 12 ด้วย 



7 
 

 

 

ข้อ 17 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวนัที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้ เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ 18 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะหลัก 

ขอ้ 19 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ 20 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตาม
แบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ 21 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ 22 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 
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 (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบั   ญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ 23 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี 

ข้อ 24 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ 25 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 
ข้อ 26 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
  
 ประกาศ  ณ  วนัที…่……………....................................  
  
 
      (ลงชื่อ) 

                                         (นายเมธา  ศักดิ์เกิด) 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัตหินา้ที ่

                                       นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเกาะหลักเกาะหลัก 
                          เหน็ชอบ 
(ลงชื่อ) 

                  (นายสุวิทย ์ พุกกะเวส) 
              นายอ าเภอเมอืงประจวบครีีขนัธ ์
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 

เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562 
 
ล าดับที่ รายการ ค่าธรรมเนียม/ปี 

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑ 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 

ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด 
เป็นปกติ 
(๑) สถานที่จ าหน่ายสินค้า มีพ้ืนที่ไม่เกิน ๕ ตารางเมตร 
(๒) สถานที่จ าหน่ายสินค้า มีพ้ืนที่เกินกว่า ๕ ตารางเมตรขึ้นไป 
 
ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จ าหน่าย 
โดยลักษณะการเร่ขาย 

 
 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐ 
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ค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

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

             ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................. อายุ...................... ปี   
สัญชาติ................... เลขหมายประจ าตัวประชาชนเลขท่ี..................................... อยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่ 
............... ตรอก/ซอย........................... ถนน ....................... ต าบล/แขวง ........................................อ าเภอ/เขต 
.............................. จังหวัด .................................... โทรศัพท ์...................................โทรสาร........................................ 
                ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ระบ/ุประเภทของสินค้า) 
............................................................................................................................. ............................................................ 
บริเวณท่ีจ าหน่ายสินค้า............................................. ตรอก/ซอย..............................ถนน............................... ต าบล 
......................... อ าเภอ..........................จังหวัด............................................ จ าหน่ายสินค้า ต้ังแต่เวลา .................... 
น. ถึงเวลา ..................... น.มีผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า รวม ......... คน คือ………………………………………………….................. 
.............................................................................................................. ........................................................................... 
                     พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่น ามาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
                 ๑. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว ที่ถ่ายไว้ 
ไม่เกินหกสิบวันของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า จ านวนคนละ ๓ รูป 
                   ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย
สินค้า 
                 ๓. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า 
               ๔. วุฒิบัตรแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าผ่านการอบรมหลักสูตร 
การสุขาภิบาลอาหารที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักรับรอง (กรณีจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร) 
                  ๕. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งจ าหน่ายสินค้า 

  ข้าพเจ้าจะรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่จ าหน่ายสินค้าและยินยอมช าระค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  
                   ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
  
 
                                                                (ลงชื่อ).................................................... 
                                                                         (                                    ) 
                                                                               ผู้ขอรับใบอนุญาต             
 

 

แบบ สณ.1 
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ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
ผู้ได้รับใบอนุญาต   ผู้ช่วยจ าหน่าย 

ผู้ได้รับใบอนุญาต                                                                  ผู้ช่วยจ าหน่าย                                                                              
ชื่อ...............................................                                           ชื่อ……………………..                                            
นามสกุล.....................................                                            นามสกุล.......................... 
 

เล่มที่....................... เลขที่ ................/....................อบต. .......................................................................... ....... 
อนุญาตให้.......................................................................... สัญชาติ ............................. อายุ ...................... ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี ...........................ตรอก/ซอย .......................... ถนน ................................. หมู่ที่ ................... 
แขวง/ต าบล .......................... เขต/อ าเภอ........................... จังหวัด ..................... โทรศัพท์........................ 
               ข้อ ๑ จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะสินค้าประเภท................................................................... 
มีพ้ืนที่ประกอบการ .................... ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม ................... บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่............. 
เลขที่ ................. ลงวันที่ .......... เดือน ................ พ.ศ............... ตั้งอยู่ ณ สถานที่.................................... 
 ตรอก/ซอย ..................... ต าบล ..............................อ าเภอ ........................................... จังหวัด ............................... 
               ข้อ ๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
                         (๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าใน 
ที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ................ 
                         (๒) ต้องปฏิบัติตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการจ าหน่าย 
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ลงวันที่ .............. 
              ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่.................... เดือน .............................. พ.ศ. .......................... 
                            ออกให้ ณ วันที่ .................... เดือน ............................. พ.ศ. ............................. 
                                              
 
 
                                                        ลงชื่อ ............................................... 
                                                              (................................................) 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
 
 
 
 
ค าเตือน ๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต 
           ๒. ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นสุด มิฉะนั้นต้องช าระค่าปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐ 

แบบ สณ.2 

ติดรูปขนาด 
๑x๑ นิ้ว 

ติดรูปขนาด 
๑x๑ นิ้ว 
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แบบบัตรสุขลักษณะประจ าตัว 
ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 
(ด้านหน้า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ด้านหลัง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ สณ.๓ 

(ตราองค์การบรหิารส่วนต าบลเกาะหลัก) 
 

                                                          บัตรสุขลักษณะประจ าตัว 
                                         ช่ือ................................................................... 
                                         จ าหน่าย.......................................................... 
                                         สถานท่ีตั้ง.......................................................  
............................. 
ลายมือช่ือผู้ถือบัตร 
                                                        ……………………………. 
                                                     (.............................................) 
                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
 
 
  

รูปถ่าย 
๑x๑ นิ้ว 

 
บัตรสุขลักษณะประจ าตัว 

 
ใบอนุญาต เลม่ที่....................เลขที่..................ปี.................. 
วันออกบัตร........................../......................../...................... 
บัตรหมดอายุ......................./......................./....................... 

 
       ค าเตือน        ต้องติดบัตรสขุลักษณะประจ าตัวไว้ท่ีหน้าอกเสือ้ 
                           ด้านซ้ายตลอดเวลาที่จ าหน่ายสินค้า               
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ค าขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

เลขที่รับ .................../....................                                                                                                
เลขที่....................... 
 

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

                      ข้าพเจ้า.................................................... อายุ ............. ปี สัญชาติ.............................. 
อยู่บ้านเลขท่ี ......................... หมู่ที ่............... ตรอก/ซอย.......................... ถนน ...................................................... 
ต าบล/แขวง............................... อ าเภอ/เขต................................................... จังหวัด ............................................... 
โทรศัพท์ ................................................ 
                              ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ต่อนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบลเกาะหลัก โดยใช้สถานที่เพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภท................................................................. ... 
มีพ้ืนที่ประกอบการ........................ ตารางเมตร ตั้งอยู่ ณ สถานที่ ............................................................... ............. 
ตรอก/ซอย .................................. ถนน ................................. ต าบล ......................................................... .............. 
อ าเภอ ......................................... จังหวัด .................................... โทรศัพท์ ........................................................... 
                        พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 
                              ๑. ใบอนุญาตเดิม 
                         ๒. บัตรสุขลักษณะประจ าตัวเดิมของผู้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย 
                       ๓. ใบรับรองแพทย์ของผู้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย 
                        ๔. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑x๑ นิ้ว ของผู้รับ 
       ใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย 
                       ๕. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอย 
 
                                                ขอรับรองว่าข้อความในใบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                                           ลงชื่อ .................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                                                                  (.................................................) 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ สณ. ๔ 
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ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

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

                             ข้าพเจ้า...................................................... อายุ .......... ปี สัญชาติ..................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี ......................... หมู่ที ่............... ตรอก/ซอย.................... ถนน ............................................................ 
ต าบล/แขวง............................... อ าเภอ/เขต......................................... จังหวัด ......................................................... 
โทรศัพท์ ................................................ 
                             ขอยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต่อเจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
                       (๑) ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
ประเภท............................................................................. พ้ืนที่ประกอบการ.......................... ตารางเมตร 
ตั้งอยู่ ณ สถานที่ ............................................................................................................................................  
ตรอก/ซอย .................................. ถนน ........................................... ต าบล .................................................... 
อ าเภอ ......................................... จังหวัด ............................................. โทรศัพท์ ............................................ 
ตามใบอนุญาต เล่มที.่........................... เลขที ่.................................../............................. ............................... 
ออกให้เมื่อวันที่ ............. เดือน ....................... พ.ศ. .................. 
                               (๒) ใบอนุญาต ได้สูญหาย/ถูกท าลาย/ช ารุด เมื่อวันที่ ......... เดือน ............ พ.ศ............... 
                               (๓) พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วคือ 
                                    (    ) เอกสารแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณีสูญหายหรือถูกท าลาย 
                                    (    ) ใบอนุญาตเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 
 
                           ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
                                                          (ลงชื่อ ).............................................. 
                                                                    (............................................) 
                                                                      ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ สณ. ๕ 
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ใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ................................................... 

เล่มที่ .............. เลขที ่............../.......... 
                        (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.........................................................................................  
สัญชาติ.....................อยู่บ้านเลขท่ี ......................... หมู่ที่ ................... ตรอก/ซอย......................ถนน ...................
ต าบล/แขวง..................... อ าเภอ/เขต............................... จังหวัด ................................โทรศัพท์ ........................... 
                         ชื่อสถานประกอบกิจการ............................................ ประเภท ........................................... 
ตั้งอยู่ ณ สถานที่ ............................................................................................................... ............................. 
ตรอก/ซอย ....................................... ถนน ................................. ต าบล .................................................... 
อ าเภอ ......................................... จังหวัด .................................... โทรศัพท์ ............................................... 
                         (๒) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดใน 
ข้อก าหนดของท้องถิ่น 
                         (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
                        (๔) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
                               ๔.๑)............................................................................................................................ ....... 
                               ๔.๒)........................................................................................ ........................................... 
                         (๕) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่.......... เดือน.................. พ.ศ........................... 
                         (๖) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่................ เดือน ................ พ.ศ....................... 
                                                                             
                                                                                
       (ลงชื่อ )................................................ 
                                                                                   (...............................................) 
                                                                         ต าแหน่ง .............................................. 
 
 
 
 
ค าเตือน      (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 
                     ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
                (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  
 

แบบ สณ.๖ 
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ค าขออนุญาตการต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

เลขที่รับ .................../....................                                                                                                
เลขที่....................... 

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

                        ข้าพเจ้า...................................................... อายุ .......... ปี สัญชาติ.................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี ......................... หมู่ที ่............... ตรอก/ซอย.................... ถนน ........................................... 
ต าบล/แขวง............................... อ าเภอ/เขต......................................... จังหวัด ........................................... 
โทรศัพท์ ................................................ 
โดยใช้สถานที่เพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภท.................................................................................  
มีพ้ืนทีป่ระกอบการ........................ ตารางเมตร ตั้งอยู่ ณ สถานที่ ............................................................... 
ตรอก/ซอย .................................. ถนน ................................. ต าบล ......................................................... 
อ าเภอ ......................................... จังหวัด .................................... โทรศัพท์ .............................................. 
                       ขอยื่นค าขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................. ..............................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
......................................................................... ..................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
..................................................................... ......................................................................................................  
 
                       ขอรับรองว่าข้อความในใบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                                                      (ลงชื่อ )..........................................ผู้ขออนุญาต 
                                                                                (........................................) 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ สณ. ๗ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
เรื่อง ก าหนดเขตควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งท่ีใดเป็นปกติ 
_________________ 

 
   โดยที่เป็นการสมควรควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

   (1) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด 
1.1) .......................................... 
1.2) .......................................... 

  (2) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท 
2.1) .......................................... 
2.2) .......................................... 

  (3) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าตามเวลาที่ก าหนด 
3.1) .......................................... 
3.2) .......................................... 

  (4) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตที่การจ าหน่ายสินค้าจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 

4.1) .......................................... 
4.2) .......................................... 

  ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท าการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล.............และบริเวณท่ีก าหนดเป็นเขตควบคุมแล้วสิบห้าวัน 

   ประกาศ ณ วันที่ ............................................. 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ให้ความเห็นชอบ 
(ลงชื่อ) 

(……………......……………..………) 
เจ้าพนักงานจราจร 

 
 (ลงชื่อ) 

(……………………….....…..………) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
เรื่อง ก าหนดเขตควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย 
_________________ 

 
   โดยที่เป็นการสมควรควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

   (1) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด 
1.1) .......................................... 
1.2) .......................................... 

  (2) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท 
2.1) .......................................... 
2.2) .......................................... 

  (3) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าตามเวลาที่ก าหนด 
3.1) .......................................... 
3.2) .......................................... 

  (4) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตที่การจ าหน่ายสินค้าจะต้องเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 

4.1) .......................................... 
4.2) .......................................... 

  ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท าการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล.............และบริเวณท่ีก าหนดเป็นเขตควบคุมแล้วสิบห้าวัน 

   ประกาศ ณ วันที่ ............................................. 

ผู้ให้ความเห็นชอบ 
(ลงชื่อ) 
 

(……………………......……........………) 
เจ้าพนักงานจราจร 

 
 (ลงชื่อ) 
 

(…………………....………..………) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 



 

 

 

 


