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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 
เร่ือง   การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  ว่าด้วยการจําหน่าย

สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  

โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  และนายอําเภอหัวหิน  จึงตราข้อบัญญัติไว้  

ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เ รียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  เ ร่ือง   

การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  ตั้งแต่วันที่ 

ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟแล้วสิบห้าวัน   

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  เร่ือง  การจําหน่ายสินค้า

ในที่หรือทางสาธารณะ  พุทธศักราช  ๒๕๔๘   

บรรดาข้อบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้   

“สินค้า”  หมายความว่า  สิ่งของ  วัตถุทุกชนิด  สัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้ที่นํามาจําหน่าย  

ขายหรือแลกเปลี่ยนได้  ซึ่งรวมทั้งอาหาร  น้ําดื่ม  และน้ําแข็ง  ทั้งนี้  ต้องไม่เป็นของที่ผิดกฎหมาย 

“อาหาร”  หมายความว่า  ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต  ได้แก่ 

  (๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ  หรือ   

ในรูปลักษณะใด ๆ  แต่ไม่รวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการนั้น  แล้วแต่กรณี 
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  (๒)  วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปน

อาหาร  สี  และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 

“การจําหน่ายสินค้า”  หมายความว่า  การจําหน่ายสิ่งของหรือวัสดุทุกชนิดที่สามารถนํามาขาย  

หรือให้เช่า  หรือแลกเปลี่ยนสินค้าโดยมีราคาหรือมูลค่าในการนั้น 

“การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ”  

หมายความว่า  การจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะในลักษณะของแผงลอยหรือลักษณะอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

“การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า”  หมายความว่า  

การจําหน่ายสินค้าในลักษณะไม่ประจําที่ในแบบหาบเร่  รถเข็นเร่ขาย  รถยนต์เร่ขาย  หรือลักษณะอื่น ๆ  

ทํานองเดียวกัน 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน  และประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้   

“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษวัตถุ  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์หรือ 

ที่อื่น  และรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ   

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

“ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่  ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึง  ในเขตอํานาจขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบลหินเหล็กไฟในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ ๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของ

ประชาชนทั่วไป   

ห้ามผู้ใดจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยลักษณะวิธีการ 

จัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด  หรือประเภทของสินค้า  

ลักษณะวิธีการจําหน่ายสินค้า  และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพื่อจําหน่ายในกรณีที่จะจัดวางสินค้าในที่หนึ่ง

ที่ใดเป็นปกติไว้ในใบอนุญาตด้วย 

การเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า  ลักษณะวิธีการจําหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัดวาง

สินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  จะกระทําได้ต่อเม่ือผู้ รับใบอนุญาตโดยได้แจ้งต่อ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สณ.๗  และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ 

ในใบอนุญาตแล้ว 

ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ  ต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไข  

ดังนี้   

  (๑) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๔   

  (๒) เง่ือนไขอื่นตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟประกาศกําหนด 

ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  (แบบ  สณ.๑)  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมกับเอกสารและ

หลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 

  (๒) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 

  (๓) ใบรับรองแพทย์ของผู้รับใบอนุญาต  และผู้ช่วยจําหน่าย  (กรณีจําหน่ายอาหาร

และ/หรือเครื่องดื่ม) 

  (๔) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด  ๑x๑  นิ้ว   

ของผู้รับใบอนุญาต  และผู้ช่วยจําหน่าย  คนละ  ๓  รูป  เพื่อติดไว้ในทะเบียน  ๑  รูป  ในใบอนุญาต   

๑  รูป  และบัตรสุขลักษณะประจําตัวอีก  ๑  รูป 

  (๕) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๘ ในการจําหน่ายสินค้าที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งที่ใด

เป็นปกติ  ผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

  (๑) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
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  (๒) จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ไม่ย่ืนล้ําในบริเวณที่กําหนด  ร่มหรือผ้าใบ

บังแดด  รวมทั้งตัวผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายสินค้า  ต้องไม่ล้ําลงมาในผิวจราจร 

  (๓) แผงสําหรับวางขาย  เช่น  แคร่  แท่น  โต๊ะ  ต้องทําด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง   

มีขนาดและความสูงจากพื้นตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศ

กําหนด 

    (๔) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จําหน่ายสินค้าอยู่เสมอ  ทั้งในระหว่างจําหน่าย

สินค้าและหลังเลิกทําการจําหน่ายสินค้าแล้ว 

  (๕) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ 

  (๖) ให้จัดวางสินค้าที่จําหน่ายบนแผงหรือจัดวางในลักษณะอื่นตามที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นกําหนด 

  (๗) ห้ามพาด  ติดตั้ง  วางแผงค้า  เกาะเก่ียวสายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  หรืออุปกรณ์

เก่ียวกับการขาย  รวมตลอดถึงการตอกตะปู  ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับคอกต้นไม้หรือต้นไม้ 

โดยเด็ดขาด 

  (๘) ห้ามใช้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าที่ใช้เคร่ืองมือกลเสียงดัง 

  (๙) ห้ามใช้เคร่ืองขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือกระทําการสิ่งอื่นใดที่ก่อให้เกิด 

เสียงดัง  จนเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อื่น 

  (๑๐) ห้ามนํารถยนต์  รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพื่อจําหน่ายสินค้า 

  (๑๑) หยุดการจําหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการ  ตาม

ประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 

  (๑๒) หลังการเสร็จสิ้นการจําหน่ายทุกคร้ังต้องเก็บสินค้าและสิ่งของใด  ๆ  ที่เก่ียวข้อง

ออกจากบริเวณที่จําหน่ายให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า 

  (๑๓) การอื่นที่จําเป็นเพื่อรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้ง 

การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของ 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศและคําสั่งขององค์การ

บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 
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เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ ๙ ในการจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวาง

สินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  ผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๘  (๒) - (๑๒)   

  (๒) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขนและสวมเสื้อผ้าที่สะอาดเรียบร้อย  รวมทั้งสวมรองเท้า  

ขณะเตรียมทํา  ประกอบ  ปรุง  หรือจําหน่ายอาหาร  ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเป้ือนและสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม 

  (๓) ต้องตัดเล็บมือให้สั้น  ถ้ามีบาดแผล  มีการบาดเจ็บ  การถูกลวก  หรือระคายเคือง

ผิวหนังบริเวณมือ  หรือนิ้วมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย 

  (๔) ไม่สูบบุหร่ี  ขบเคี้ยว  รับประทานอาหารในขณะเตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุง  หรือ

จําหน่ายอาหาร  และไม่ไอจามรดบนอาหาร 

  (๕) ที่เตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และแผงจําหน่ายอาหารทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดง่าย  

มีสภาพดีเป็นระเบียบ  อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตร 

  (๖) การจําหน่ายอาหารท่ีต้องมีการล้างภาชนะอุปกรณ์  จะต้องมีที่ล้างภาชนะโดยล้างภาชนะ

ด้วยน้ํายาล้างภาชนะตามด้วยน้ําสะอาด  ๒  คร้ัง  หรือล้างด้วยน้ําไหล  และอุปกรณ์การล้างต้องวางสูง

จากพื้นอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตรและต้องไม่ถ่ายเทน้ําล้างภาชนะอุปกรณ์ที่มีเศษอาหารลงพื้น  ลงในทะเล  

หรือลงสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะ 

  (๗) รักษาเคร่ืองมือเครื่องใช้  อุปกรณ์ต่าง  ๆ  ที่ใช้สําหรับใส่หรือเตรียมทํา  ประกอบ  

ปรุง  และจําหน่ายอาหารให้สะอาด  ปลอดภัย  ใช้การได้อยู่เสมอ 

  (๘) ให้ปกปิดอาหาร  เคร่ืองปรุงอาหาร  ภาชนะใส่อาหาร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้สําหรับ  

ประกอบอาหารด้วยอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันฝุ่นละออง  แมลงวันและสัตว์ซึ่งเป็นพาหะนําโรค  รวมทั้ง

ดูแลรักษาให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

  (๙) ใช้น้ําสะอาดในการทํา  ประกอบ  ปรุง  แช่  ล้างอาหาร  ภาชนะ  เคร่ืองใช้  และ

ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ   

  (๑๐) สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสารบบ  (อย.)   

  (๑๑) น้ําดื่มต้องเป็นน้ําที่สะอาด  ใส่ในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปิด  มีก๊อกหรือ 

ทางเทรินน้ํา 



หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

  (๑๒) เคร่ืองดื่มต้องใส่ภาชนะท่ีสะอาด  มีการปกปิดและมีที่ตักที่มีด้ามยาว  หรือมีก๊อก

หรือทางเทรินน้ํา 

  (๑๓) น้ําแข็งที่ใช้บริโภค 

   (๑๓.๑)  ต้องสะอาด 

   (๑๓.๒)  เก็บในภาชนะที่สะอาด  มีฝาปิด  อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๑๓.๓)  ที่ตักน้ําแข็งมีด้ามยาว 

   (๑๓.๔)  ต้องไม่นําอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่ไว้ในน้ําแข็ง 

  (๑๔) ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสําเร็จแล้ว 

  (๑๕) จัดให้จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย  โดยแยกประเภทเป็นแบบแห้งและเปียกที่ถูก

สุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ  มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อนําไปกําจัด  และไม่ถ่ายเททิ้งลงใน 

ท่อระบายน้ําหรือทางสาธารณะ 

  (๑๖) น้ําทิ้งจากการจําหน่ายอาหารและจากการล้างภาชนะให้รวบรวมและนําไปกําจัด

โดยการเททิ้งลงในตะแกรงดักเศษอาหารก่อนปล่อยลงสู่บ่อดักไขมันที่องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  

ได้จัดไว้ให้ 

  (๑๗) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหน่าย  เตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร   

  (๑๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบล

หินเหล็กไฟ 

ข้อ ๑๐ ในการจําหน่ายสินค้าประเภทสัตว์เลี้ยง  ในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการ 

จัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  ผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ดังต่อไปนี้   

  (๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๘  (๑)  -  (๑๒)   

  (๒) จัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ  เช่น  โรคพิษสุนัขบ้า  โรคหัดสุนัข  โรคแอนแทรกซ์  

เป็นต้น  แก่สัตว์เลี้ยงทุกตัวก่อนจําหน่ายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

  (๓) ห้ามจําหน่ายสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

  (๔) ใช้กรงหรือคอกหรือภาชนะใช้เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับชนิดของสัตว์และสะอาด

ปลอดภัย   

  (๕) รักษาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการจําหน่ายสัตว์ให้สะอาด

และใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

  (๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และมูลฝอยติดเชื้อ  โดยแยกประเภทที่ถูก

สุขลักษณะไว้ให้เพียงพอและไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน้ําหรือทางสาธารณะ 

  (๗) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหน่าย  การกักขัง  และการรักษาความสะอาด  

  (๘) ปฏิบัติอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบล

หินเหล็กไฟ   

ข้อ ๑๑ ในการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยวิธีการเร่ขายสินค้า  ผู้จําหน่ายหรือ  

ผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

  (๑)  จําหน่ายสินค้าในบริเวณที่อนุญาตให้จําหน่ายได้   

  (๒)  ต้องแต่งกายสะอาดและสุภาพ  เรียบร้อย   

  (๓)  มูลฝอยจากการเร่ขาย  ห้ามทิ้งลงในที่หรือทางสาธารณะ   

  (๔)  ในขณะที่เร่ขายสินค้า  ห้ามใช้เคร่ืองขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป  หรือส่งเสียงดัง  

จนเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อื่น   

  (๕)  ห้ามนํารถยนต์  รถจักรยานยนต์  หรือล้อเลื่อน  ไปจอดบนทางเท้าเพื่อขายสินค้า   

  (๖)  หลังเสร็จสิ้นการจําหน่ายทุกคร้ังต้องเก็บสินค้าและสิ่งของใด ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

ออกจากบริเวณที่จําหน่ายให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า 

  (๗)  การอื่นที่จําเป็นเพื่อรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้ง

การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของ 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศและคําสั่งขององค์การ

บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 



หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ ๑๒ ในการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยวิธีการเร่ขายสินค้า  ผู้จําหน่ายหรือ  

ผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

  (๑)  ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๘  (๑)  -  (๖)   

  (๒)  อาหารที่เร่ขายต้องสะอาด  ปลอดภัย   

  (๓)  ใช้ภาชนะบรรจุอาหาร  ภาชนะเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจําหน่ายอาหาร 

ที่สะอาด  ปลอดภัย 

  (๔)  จัดอาหารแยกตามประเภทของสินค้าให้เป็นระเบียบ 

  (๕)  สวมเสื้อมีแขน  ใช้ผ้ากันเป้ือนที่สะอาด  สวมรองเท้าหุ้มส้น  มีสิ่งปกปิดป้องกัน

เส้นผมมิให้ตกลงในอาหาร 

  (๖)  รักษาความสะอาดมือและเล็บ  ตัดเล็บมือให้สั้น  ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือ   

ต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย  

  (๗)  ไม่สูบบุหร่ี  หรือไอ  จาม  รดบนอาหารในขณะเตรียมทํา  ประกอบ  ปรุง  หรือ

จําหน่ายอาหาร 

  (๘)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบล

หินเหล็กไฟ 

ข้อ ๑๓ ในการเร่จําหน่ายสินค้าประเภทสัตว์เลี้ยง  ในที่หรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะ

วิธีการเร่ขายสินค้า  ผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายจะต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้   

  (๑)  ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๑  (๑)  -  (๖)   

  (๒)  สัตว์เลี้ยงที่เร่ขายต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ  เช่น  โรคพิษสุนัขบ้า  โรคหัด

สุนัข  โรคแอนแทรกซ์  เป็นต้น  แก่สัตว์เลี้ยงทุกตัวก่อนจําหน่ายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน   

  (๓)  ห้ามจําหน่ายสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง   

  (๔)  ใช้กรงหรือภาชนะใช้เลี้ยงสัตว์ที่สะอาด  ปลอดภัย   

  (๕)  รักษาเครื่องมือ  เคร่ืองใช้  และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการเร่ขายให้สะอาดและ  

ใช้การได้ดีอยู่เสมอ 



หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

  (๖)  ต้องป้องกันมิให้มีมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นเร่ียราดในที่หรือ

ทางสาธารณะ  และไม่ถ่ายเททิ้งในท่อระบายน้ําหรือทางสาธารณะ 

  (๗)  จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหน่าย  กักขัง  และการรักษาความสะอาด   

  (๘)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบล

หินเหล็กไฟ   

ข้อ ๑๔ ห้ามผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าประกอบกิจการเมื่อมีเหตุควรเชื่อว่า 

เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคติดต่อ  ดังต่อไปนี้   

  (๑) วัณโรค   

  (๒) อหิวาตกโรค   

  (๓) ไข้ไทฟอยด์   

  (๔) โรคบิด   

  (๕) ไข้สุกใส   

  (๖) โรคคางทูม   

  (๗) โรคเร้ือน   

  (๘) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ   

  (๙) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส   

  (๑๐) โรคอื่น ๆ  ตามที่ทางราชการประกาศกําหนด   

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 

แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มาภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร   

ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๖ เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขออนุญาตแล้ว  

ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด  ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ  สณ.๒  หรือ  

สณ.๓  แล้วแต่กรณี  พร้อมบัตรประจําตัวผู้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่ายตามแบบ  สณ.๔  หรือ  สณ.๕  

แล้วแต่กรณี 



หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการหรือเงือนไขที่กําหนดไว้

ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ 

ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขอ

อนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้

รับคําขอ 

ข้อ ๑๗ เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย

เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน

ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต  

ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน  

แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นที่แต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา  

ตามวรรคหน่ึงหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๘ ในขณะทําการจําหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานประกอบกิจการตลอดเวลา 

ที่จําหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  และทําการจําหน่ายสินค้าตามประเภทสินค้าและ

ลักษณะการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ได้กําหนดไว้ในใบอนุญาต 

ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วยจําหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ  ต้องติดบัตรสุขลักษณะประจําตัว 

ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟประกาศกําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  (แบบ  สณ.๔,  สณ.๕)  

และต้องติดบัตรสุขลักษณะประจําตัวไว้ที่หน้าอกเสื้อด้านซ้ายตลอดเวลาที่จําหน่ายสินค้า   

ข้อ ๑๙ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ได้เฉพาะผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

และผู้ช่วยจําหน่าย  ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตไม่เกินหนึ่งคน   

ข้อ ๒๐ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟเท่านั้น   

การขอต่ออายุใบอนุญาต  จะต้องย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สณ.๖  ก่อนใบอนุญาต

สิ้นอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต   
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การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๒  ด้วย  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๒๑ เม่ือผู้ รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ ย่ืนคําขอบอกเลิก 

การดําเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  สณ.๗  ก่อนการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป   

ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย  

ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาต

สิ้นอายุ  สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า  

สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม  

และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ใบอนุญาต  หรือบัตรสุขลักษณะประจําตัวสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  หรือขอรับบัตรสุขลักษณะประจําตัวใหม่  

แล้วแต่กรณี  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  สณ.๗  ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  

ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  แล้วแต่กรณี   

การขอรับใบแทนใบอนุญาต  หรือบัตรสุขลักษณะประจําตัวใหม่  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข  ดังนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก  

การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ประกอบด้วย 

  (๒)  ในกรณีบัตรสุขลักษณะประจําตัวสูญหาย  ให้ผู้ ย่ืนคําขอรับบัตรสุขลักษณะ

ประจําตัวใหม่  นําใบอนุญาตเดิมมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  (๓)  ในกรณีใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจําตัวถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระ 

ที่สําคัญ  ให้ผู้ ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจําตัวใหม่  นําใบอนุญาตหรือ 

บัตรสุขลักษณะประจําตัวเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
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  (๔)  รูปถ่ายของผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วยจําหน่ายขนาด  ๑x๑  นิ้ว  จํานวน 

คนละ  ๒  รูป   

ข้อ ๒๔ การออกใบแทนใบอนุญาตหรือการออกบัตรสุขลักษณะประจําตัวใหม่  ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้   

  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้ใช้แบบ  สณ.๒  หรือ  สณ.๓  แล้วแต่กรณี   

โดยประทับตราสีแดงคําว่า  “ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  และให้มีวัน  เดือน  ปีที่ออกใบแทน  พร้อมทั้ง 

ลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้ว 

ใบแทน   

  (๒)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม   

  (๓)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือ  

ชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปีของใบแทน   

  (๔)  กรณีบัตรสุขลักษณะประจําตัว  ให้ออกใบสุขลักษณะประจําตัวใหม่  ตามแบบ  

สณ.๔  หรือแบบ  สณ.๕  แล้วแต่กรณี  โดยประทับตราสีแดงคําว่า  “ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย   

ข้อ ๒๕  ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้   

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ให้ใช้แบบ  สณ.๑   

  (๒)  ใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า  

ที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  ให้ใช้แบบ  สณ.๒   

  (๓)  ใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า  

ให้ใช้แบบ  สณ.๓   

  (๔)  บัตรสุขลักษณะประจําตัวผู้จําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะ

วิธีการจัดวางสินค้าที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  ให้ใช้แบบ  สณ.๔   

  (๕)  บัตรสุขลักษณะประจําตัวผู้จําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะ

วิธีการเร่ขายสินค้า  ให้ใช้แบบ  สณ.๕   

  (๖)  คําขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ให้ใช้แบบ  สณ.๖   

  (๗)  คําขออนุญาตการต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  สณ.๗ 
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ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏว่า  ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้  

หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาต   

ตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกิน

สิบห้าวัน  

ข้อ ๒๗ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้ รับ

ใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  

ในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  และการปฏิบัติหรือ

ปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะ

ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๘ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไม่ได้  จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี  นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๒๙ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต  และคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง

โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ติดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผย  เห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือ 

วันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๐ บรรดาใบอนุญาตที่ได้ออกก่อนวันใช้เทศบัญญัตินี้  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุ

ใบอนุญาตน้ัน   

ข้อ ๓๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรมีอํานาจออกประกาศ

ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

  (๑)  กําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะ  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ในเขตองค์การ

บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟเป็นเขตหวงห้ามจําหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด 

  (๒)  กําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะ  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ในเขตองค์การ

บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟเป็นเขตห้ามจําหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท  หรือเป็นเขตห้ามจําหน่าย

สินค้าตามกําหนดเวลาหรือเป็นเขตห้ามจําหน่ายสินค้า  โดยวิธีการจําหน่ายในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

หรือกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขในการจําหน่ายสินค้าในบริเวณน้ัน 

ข้อ ๓๒ ห้ามโอนใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาต  

จากเจา้พนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๓๓ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตก่อนวันหมดอายุของใบอนุญาตน้ันได้ 

ข้อ ๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ   

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 

บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ไม่อาจเรียกคืนได้  หากเกิดจากการกระทํา 

ที่ฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ของผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่าย 

ข้อ ๓๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และ  

ให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

นาวิน  มูลมงคล 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 



                                                              

   ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

เร่ือง  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

 
 

๑ 

๒ 

๓ 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ   

จําหนายโดยลักษณะวิธีการเรขาย         

การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตรา (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี  

 

 
 

๒๕๐.- 

๕๐.- 

 

 



                                                            ขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

 
 

๒ 
 

แบบ สณ.๑  
เลขท่ีรับ........./.............          

คําขอรับ 
ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

 

เขียนท่ี องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  

วันท่ี.........เดือน.......................พ.ศ.............  
 

  ขาพเจา.................................................................................อายุ.............ป สัญชาติ................. 

อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี..........ตรอก/ซอย.................................................ถนน...............................................  

ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด...........................................  

หมายเลขโทรศัพท.................................................................................................................................................  

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธี  
 การเรขาย การจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ ตอ นายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  
โดยใชสถานท่ีเพ่ือจําหนาย..............................................................มีพ้ืนท่ีประกอบการ.....................ตารางเมตร  
เรขายสินคาโดย............................................................................ตั้งอยู ณ สถานท่ี..............................................  
ตรอก/ซอย............................ถนน.................................ตําบลหินเหล็กไฟ  อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
โทรศัพท.................................................................................................................................................................  

  พรอมคําขอนี้ ขาพเจา ไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ  
  ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูขอรับใบอนุญาต 
  ๒. สําเนาทะเบียนบาน ของผูขอรับใบอนุญาต  
  ๓. ใบรับรองแพทย ของผูรับใบอนุญาต และผูชวยจําหนาย (กรณีจําหนายอาหารและ/
หรือเครื่องดื่ม) 
  ๔. รูปถาย หนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑x๑ นิ้ว ของผูรับใบอนุญาต 
และผูชวยจําหนาย  
  ๕. .............................................................................................................. 
  ๖. ....................................................................................... 

  ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย    
ขอบัญญัติ หรือ เง่ือนไขอ่ืนใดท่ีองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟกําหนดไวทุกประการ  

 
(ลงชื่อ)...........................................................ผูขอรับใบอนุญาต        

(.....................................................) 



                                                            ขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

 
 

๓ 
 

        แบบ สณ.๒  

 
 

 

ใบอนุญาต 

จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาที่หนึ่งที่ใดเปนปกต ิ
 

                         ผูไดรับใบอนุญาต                                           ผูชวยจําหนาย 

                         ชื่อ......................................                                 ชื่อ.......................................... 

                         นามสกุล..............................                                นามสกุล................................  

 

 

 

เลมท่ี................เลขท่ี...............ป..............  
 

  อนุญาตให....................................................................อายุ.............ปสัญชาติ.........................  
อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี......................หมูท่ี................ตรอก/ซอย............................ถนน...................................  
ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต......................จังหวัด....................หมายเลขโทรศัพท.........................  

  (๑.) จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใด           
เปนปกติ เพ่ือจําหนาย...........................................................................มีพ้ืนท่ีประกอบการ..............ตารางเมตร 
คาธรรมเนียม................บาท ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.......เลขท่ี........ลงวันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ............ 
ตั้งอยู ณ สถานท่ี............................................ตรอก/ซอย.....................ถนน..............................ตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

  (๒.) ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้  
   (๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ                             
เรื่อง  การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๗  
            (๒)................................................................................................................................ 
  (๓.)  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี.............เดือน...............................พ.ศ...........................  
  (๔.)  ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี...................เดือน...............................พ.ศ...........................  
 
                    (ลงชื่อ)……………..................................  
                                      (................................................)  
                                   เจาพนักงานทองถ่ิน  
 

 

คําเตือน     ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีจําหนายสินคา 
หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐ บาท 

 

ท่ีติดรูป 

๑ x ๑ น้ิว 

 

ท่ีติดรูป 

๑ x ๑ น้ิว 



                                                            ขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

 
 

๔ 
 

แบบ สณ.๓  

 

 

 

ใบอนุญาต 
จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา 

 

                         ผูไดรับใบอนุญาต                                           ผูชวยจําหนาย 
                         ชื่อ......................................                                 ชื่อ.......................................... 
                         นามสกุล..............................                                นามสกุล................................  
 

 

เลมท่ี................เลขท่ี...............ป..............  
 

  อนุญาตให....................................................................อายุ.............ปสัญชาติ................ ........  
อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี......................หมูท่ี................ตรอก/ซอย............................ถนน...................................  
ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต......................จังหวัด....................หมายเลขโทรศัพท.........................  

  ๑. จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะวิธีการเรขายสินคา                                            
เพ่ือจําหนาย...........................................................................................มีพ้ืนท่ีประกอบการ..............ตารางเมตร 
คาธรรมเนียม................บาท ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.......เลขท่ี........ลงวันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ............ 
ตั้งอยู ณ สถานท่ี............................................ตรอก/ซอย.....................ถนน..............................ตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

  (๒.) ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้  
   (๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ                   
เรื่อง  การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๗  
            (๒)................................................................................................................................ 
  (๓.)  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี.............เดือน...............................พ.ศ...........................  
  (๔.)  ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี...................เดือน...............................พ.ศ...........................  
 

                    (ลงชื่อ)……………..................................  
                                      (................................................)  
                                   เจาพนักงานทองถ่ิน  

 

 
 
คําเตือน   ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีจําหนายสินคา             
หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐ บาท 

 

ท่ีติดรูป 

๑ x ๑ น้ิว 

 

ท่ีติดรูป 

๑ x ๑ น้ิว 



                                                            ขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

 
 

๕ 
 

แบบ สณ.๔  

      แบบบัตรสุขลักษณะประจําตัว 

     ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

    โดยลักษณะวิธกีารวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกต ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

          ดานหนาบัตร 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ดานหลังบัตร 

                                           บตัรสุขลักษณะประจําตัว 

                       ผูจําหนาย/ผูชวยจําหนายสินคาในที่หรือทาง 

                       สาธารณะ โดยลักษณะวิธีการวางสินคาในที่ 

                       หน่ึงที่ใดเปนปกต ิ
 

   ชื่อ ....................................................................... 

                         สถานที่จําหนาย.................................................. 

...............................     สินคาที่จําหนาย.................................................. 

ลายมือชื่อผูถือบัตร    เวลาท่ีจําหนาย......................................................... 

 

ลงชื่อ.....................................................ผูออกบัตร 

   (.........................................) 

    เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

  

                                      

 

ใบอนุญาต เลมที่................... เลขที่....................ป............................. 

หมายเลขแผง........................ พื้นที่..................................ตารางเมตร 

ชวงเวลาทําการคา............................ น. ถึง....................................น. 
 

วันออกบัตร.................................บัตรหมดอายุ.................................. 
 

ผูออกบัตร องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

 

หมายเหตุ  ตองติดบัตรไวตลอดเวลาที่จําหนายสินคา 

 

 

 

 

  

                                     

 

ท่ีติดรูป 

๑ x ๑ น้ิว 



                                                            ขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

 
 

๖ 
 

 

                 แบบ สณ.๕  
 

  แบบบัตรสุขลักษณะประจําตัว 

    ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

    โดยลักษณะวิธกีารเรขายสินคา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

             

        ดานหนาบัตร 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานหลังบัตร 

                                

                               แบบบัตรสุขลักษณะประจําตัว 

                       ผูจําหนาย/ผูชวยจําหนายสินคาในที่หรือทาง                            

    สาธารณะ โดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา 

 
 

   ชื่อ ....................................................................... 

                         สถานที่จําหนาย.................................................. 

...............................     สินคาที่จําหนาย.................................................. 

ลายมือชื่อผูถือบัตร    เวลาท่ีจําหนาย......................................................... 

 

ลงชื่อ.....................................................ผูออกบัตร 

   (.........................................) 

    เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

  

                                     
 

 

ใบอนุญาต เลมที่................... เลขที่....................ป............................. 

หมายเลขแผง........................ พื้นที่..................................ตารางเมตร 

ชวงเวลาทําการคา............................ น. ถึง....................................น. 
 

วันออกบัตร.................................บัตรหมดอายุ.................................. 
 

ผูออกบัตร องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

 

หมายเหตุ  ตองติดบัตรไวตลอดเวลาที่จําหนายสินคา 

 

 

 

 

  

                                     

 

ท่ีติดรูป 

๑ x ๑ น้ิว 



                                                            ขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

 
 

๗ 
 

             แบบ สณ.๖  

เลขที่รับ............/............          

คําขอตออายุ 
ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

เขียนท่ี องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  

วันท่ี.........เดือน.......................พ.ศ.............  
 

  ขาพเจา.................................................................................อายุ.............ป สัญชาติ................. 

อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี..........ตรอก/ซอย.................................................ถนน...............................................  

ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด...........................................  

หมายเลขโทรศัพท.................................................................................................................................................  

  ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธี 

 การจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ  การเรขายสินคา ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  
โดยใชสถานท่ีเพ่ือจําหนาย..............................................................มีพ้ืนท่ีประกอบการ.....................ตารางเมตร  

เรขายสินคาโดย............................................................................ตั้งอยู ณ สถานท่ี..............................................  
ตรอก/ซอย............................ถนน.................................ตําบลหินเหล็กไฟ  อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
โทรศัพท.................................................................................................................................................................  

  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ  
  ๑. ใบอนุญาตเดิม  
  ๒. บัตรสุขลักษณะประจําตัวเดิม ของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจําหนาย  

  ๓. ใบรับรองแพทย ของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจําหนาย  
  ๔. รูปถาย หนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑x๑ นิ้ว ของผูขอรับใบ 
อนุญาตและผูชวยจําหนาย  

  ๕. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย  
  ๖. ........................................................................................ 
 

  ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย     
ขอบัญญัติ หรือ เง่ือนไขอ่ืนใดท่ีองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟกําหนดไวทุกประการ  
 

 

(ลงชื่อ)...........................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต        
(.....................................................) 



                                                            ขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

 
 

๘ 
 

           แบบ สณ.๗  

เลขที่รับ............/............         

คําขออนุญาตการตาง ๆ 
เกี่ยวกับการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

    

 เขียนท่ี องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  

วันท่ี.........เดือน.......................พ.ศ.............  

 

  ขาพเจา......................................................................................อายุ..........ป สัญชาติ...............  

อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย..........................................ถนน...............................................  

ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด...........................................  

หมายเลขโทรศัพท……………………………………………………………………………………………………................................. 

โดยใชสถานท่ีเพ่ือจําหนาย.............................................................มีพ้ืนท่ีประกอบการ......................ตารางเมตร  

เรขายสินคาโดย..............................................................................ตั้งอยู ณ สถานท่ี............................................  

ตรอก/ซอย.........................................ถนน.................................ตําบล.............................................อําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ หมายเลขโทรศัพท...........................................................................................................  

  ขอยื่นคําขอตอ นายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ ดวยขาพเจามีความประสงค  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  ขอรับรองวาขอความในใบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ  

   

(ลงชื่อ)...........................................................ผูยื่นคําขอ        

(.....................................................) 


