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บันทึกหลกัการและเหตุผลประกอบ 
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
เร่ือง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 

หลักการ 
 

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้าว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ     
ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
 
 

เหตุผล 
 

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจ ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข ในการควบคุม  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและการ
ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป การก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสุขลักษณะ
ส่วนบุคคล และสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอ่ืน รวมทั้ง
การรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้และของใช้ต่าง ๆ รวมทั้งก าหนดการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเพ่ือการรักษาความสะอาด
และป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อ   จึงจ าเป็นต้องตรา
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
เรื่อง  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

   โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 ประกอบกับมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 
63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า  โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้าและนายอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จึงออกข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า   “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้าเรื่อง การจ าหน่ายสินค้าใน
ที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๒ ” 

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลลาดหญ้าแล้วสิบห้าวัน 

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
“การจ าหน่ายสินค้า” หมายความว่า การจ าหน่ายสิ่งของหรือวัสดุทุกชนิดที่สามารถน ามาขาย หรือให้

เช่า หรือแลกเปลี่ยนสินค้าโดยมีราคาหรือมูลค่าในการนั้น 
“การจ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติในที่หรือทางสาธารณะ”หมายความ

ว่า การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในลักษณะของแผงลอยหรือลักษณะอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 
“การจ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า การจ าหน่ายสินค้า

ในลักษณะไม่ประจ าที่ในแบบหาบเร่ รถเข็นเร่ขาย รถยนต์เร่ขาย หรือลักษณะอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 
“เร่ขาย” หมายความว่า การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยมิได้จัดวางอยู่ในที่หนึ่งที่ใด 

เป็นปกติ ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ า 
“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต ได้แก่ 

(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือน าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆ 
แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 

(๒) วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร 
สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 

“ ที่หรือทางสาธารณะ ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน  และประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษวัตถ ุเศษสินค้า ถุงพลาสติกภาชนะท่ีใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน และรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูล
ฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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“ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได ้

ข้อ ๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของประชาชน
ทั่วไป 

ห้ามผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า
ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้าลักษณะ
วิธีการจ าหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพ่ือจ าหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  
รวมทั้งจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 

การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัดวางสินค้าให้
แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระท าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว 

ข้อ ๖ ในการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็น
ปกต ิผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
(๒) ให้จัดวางสินค้าที่จ าหน่ายบนแผงวางสินค้าหรือจัดวางในลักษณะอ่ืนตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย

ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
(๓) แผงวางสินค้าท าด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน า

ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
(๔) จัดวางสินค้าและสิ่งของใด ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่นล้ าออกนอกบริเวณที่ก าหนดทั้งนี้ รวม

ทั้งตัวของผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าด้วย 
(๕) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่ีจ าหน่ายสินค้าในระหว่างการจ าหน่ายอยู่เสมอ 
(๖) ห้ามกระท าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน เช่น การใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่องขยาย

เสียงหรือเปิดวิทยุเทป เป็นต้น 
(๗) เมื่อเสร็จสิ้นการจ าหน่ายทุกครั้งต้องเก็บสินค้าและสิ่งของใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจากบริเวณที่จ าหน่ายให้

เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า 
(๘) หยุดการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลลาดหญ้าประกาศก าหนด 
(๙) การอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งการป้องกันมิให้

เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศ
ก าหนด 

ข้อ ๗ ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่
หนึ่งที่ใดเป็นปกต ิผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผงจ าหน่ายอาหารท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีสภาพดี เป็นระเบียบ อยู่สูงจากพ้ืนอย่าง
น้อย ๖๐ เซนติเมตร 

(๒) อาหารปรุงสุกมีการปกปิด หรือมีการป้องกันสัตว์แมลงน าโรค 
(๓) สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสารบบอาหาร (อย.) 
(๔) น้ าดื่มต้องเป็นน้ าที่สะอาด ใส่ในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด มีก๊อกหรือทางเทรินน้ า 
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(๕) เครื่องดื่มต้องใส่ภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด และมีทีต่ักท่ีมีด้ามยาวหรือมีก๊อกหรือทางเทรินน ้า 
(๖) น้ าแข็งที่ใช้บริโภค 
(๖.๑) ต้องสะอาด 
(๖.๒) เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปิด อยู่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
(๖.๓) ที่ตักน้ าแข็งมีด้ามยาว 
(๖.๔) ต้องไม่น าอาหารหรือสิ่งของอย่างอ่ืนไปแช่ไว้ในน้ าแข็ง 
(๗) ล้างภาชนะด้วยน้ ายาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน้ าสะอาด ๒ ครั้ง หรือล้างด้วยน้ าไหลและอุปกรณ์

การล้างต้องวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
(๘) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาดหรือวางเป็นระเบียบในภาชนะโปร่ง

สะอาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
(๙) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อน าไปก าจัด 
(๑๐) ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนและสวมหมวกหรือเน็ท

คลุมผม 
(๑๑) ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงส าเร็จแล้ว 
(๑๒) ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด 
ข้อ ๘ ในการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย  ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วย

จ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
(๒) ไม่ทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ 
(๓) ห้ามกระท าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น เช่น การใช้เครื่องขยายเสียง เป็นต้น 
(๔) หยุดการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสาธารณประโยชน์ หรือประโยชน์ของทางราชการตามท่ีองค์การบริหาร

ส่วนต าบลลาดหญ้าประกาศก าหนด 
(๕) การอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งการป้องกันมิให้

เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศ
ก าหนด 

ข้อ ๙ ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขายผู้จ าหน่าย
และผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๘ 
(๒) สวมเสื้อที่มีแขน ใช้ผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดป้องกันเส้นผมมิให้ตกลงใน

อาหาร 
(๓) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องท าแผลให้เรียบร้อย 
(๔) ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียม ท า ประกอบ ปรุงหรือจ าหน่ายอาหาร 
(๕) ไม่ไอ หรือจามรดบนอาหาร 
(๖) ที่เตรียม ท า ประกอบ ปรุง และแผงวางจ าหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร 
(๗) ไม่เทท้ิงเศษอาหาร หรือน้ าที่มีเศษอาหาร หรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้ าสาธารณะ 
(๘) ใช้ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหารที่สะอาด 
(๙) ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการ

จ าหน่ายอาหาร เพ่ือป้องกันฝุ่นละออง แมลงวันและสัตว์พาหะน าโรคอ่ืนๆ 



๕ 

 

(๑๐) ใช้น้ าที่สะอาดในการท า ประกอบ ปรุง แช่หรือล้างอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครือ่งมือเครื่องใช้
และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหาร 

(๑๑) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ และไม่เททิ้งมูลฝอยลงในท่อหรือทางระบาย
น้ าสาธารณะ 

ข้อ ๑๐ ห้ามผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่อ
หรือเป็นพาหะของโรคติดต่อดังต่อไปนี้ 

(๑) วัณโรค 
(๒) อหิวาตกโรค 
(๓) ไข้รากสาดน้อย (ไทฟอยด์) 
(๔) โรคบิด 
(๕) ไข้สุกใส 
(๖) โรคคางทูม 
(๗) โรคเรื้อน 
(๘) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
(๙) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 
(๑๐) โรคติดต่ออ่ืน ๆ ที่ทางราชการก าหนด 
ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่

ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อ่ืน ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้าประกาศก าหนด 
ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อ ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัณโรค 
(๒) ไข้หวัดใหญ่ 
(๓) ไข้ทรพิษ 
(๔) กามโรคชนิดต่าง ๆ 
(๕) โรคแอนแทรกซ์ 
(๖) กาฬโรค 
(๗) ไข้สุกใส 
(๘) โรคเรื้อน 
(๙) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
(๑๐) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 
ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ

อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
ข้อ ๑๔ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ

ถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ หรือ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และ
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต  
ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 



๖ 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่ งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ง
การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้
แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องมี
บัตรประจ าตัวตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้าประกาศก าหนด และจะต้องติดบัตรประจ าตัวไว้ที่อกเสื้อ
ด้านซ้ายตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๑๖ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดหญ้าเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ ด้วย 

ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ
นี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็น
การขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับ
เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้น
ก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
จ านวน 

ข้อ ๑๘ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ลาดหญ้า 

ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลายหรือช ารุด ตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดหญ้าก าหนดไว้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน า
ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

 
 

 



๗ 

 

 



๘ 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า  
เรื่อง  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ รายการ ค่าธรรมเนียม/บาท 
1. 
 
 
 
 

ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการ      
จัดวางสินค้าในที่ใดที่หนึ่งตามปกติ 
๑.๑ พื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
๑.๒ พื้นที่ประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
 

 
 

100.- 
200.- 

2. 
 
 
 

ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลกัษณะวิธีการเร่ขาย 
2.1 โดยใช้รถยนต์ 
2.2 โดยใช้รถจักรยานยนต์ 
 

 
100.- 
50.- 

 
3. ใบแทนใบอนุญาต 20.- 

 



๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
 

เรื่อง  

การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 

 

 

                              ของ 

     องค์การบรหิารส่วนต าบลลาดหญ้า 

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 


