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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่อง การควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรให้ มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ว่าด้วยการควบคุม
การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลาน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานและนายอาเภอบ้านไผ่
จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน เรื่อง การควบคุม
การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งอื่นใดที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือที่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“สินค้า” หมายความว่า อาหารและสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหาร
“ผู้จาหน่ายสินค้า” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
“อาหาร” หมายความว่า อาหารประเภทปรุงสาเร็จและอาหารที่ต้องนาไปทา ประกอบ
หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตัง้ แต่กระบวนการเตรียม
ปรุง ประกอบ จาหน่ ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ ได้แก่ ผู้เตรียม
ผู้ปรุง ผู้ประกอบ ผู้เสิร์ฟ ผู้จาหน่ายอาหารผู้ล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์
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“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
“เจ้ าพนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่า เจ้ าพนั ก งานซึ่ งได้ รับ การแต่ งตั้ งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นลานรั ก ษาการให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้
และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ผู้ดาเนินกิจการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดตามข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๒
สุขลักษณะในการดาเนินกิจการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ข้อ ๗ ในการจาหน่ายสินค้าประเภทสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า
ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ผู้จาหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบั ติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้จาหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าต้องแต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย
(๒) แผงสาหรับวางสินค้า เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ รถเข็น ต้องทาด้วยวัสดุที่แข็งแรง
มีขนาดและความสูงจากพื้นตามที่เจ้าพนักงานท้องถิน่ โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(๓) จัดวางสินค้า อุปกรณ์ประกอบในการจาหน่ายสินค้าและทรัพย์สินใด ๆ ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยไม่ยื่นล้าบริเวณที่กาหนด รวมทั้งตัวผู้จาหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าต้องไม่ล้าลงมาในผิวจราจร
(๔) ห้ามจัดวางสินค้าที่จาหน่ายในลักษณะใด ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(๕) รักษาความสะอาดบริเวณที่จาหน่ายสินค้าอยู่เสมอทั้งในระหว่างที่จาหน่ายสินค้า
และหลังจากเลิกทาการจาหน่ายสินค้า

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๒๐
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(๖) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเททิ้ง
ลงในท่อหรือทางระบายน้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ
(๗) ห้ ามกระท าการใด ๆ กั บ ต้ น ไม้ เช่ น พาด ติ ด ตั้ ง วางแผงจ าหน่ า ยสิ น ค้ า
หรือเกาะเกี่ยวสายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ประกอบในการจาหน่ายสินค้า รวมตลอดถึงการตอกตะปู
ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเด็ดขาด
(๘) ห้ามใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง หรือเปิดวิทยุเทป หรือกระทาโดยวิธีอื่นใด
ที่ก่อให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตุราคาญแก่ผู้อื่น
(๙) เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจาหน่ายสินค้าออกจากบริเวณที่อนุญาตให้แ ล้วเสร็จ
โดยไม่ชักช้าหลังจากเลิกทาการจาหน่ายสินค้า
(๑๐) หยุด ประกอบการจาหน่ายสินค้าเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษา
ความสะอาดสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(๑๑) ปฏิบัติการอื่น ใดที่จาเป็นเพื่อให้ต้ องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
ข้อ ๘ ในการจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
ผู้จาหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๖
(๒) อาหารสดที่นามาจาหน่าย หรือนามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจาหน่ายต้องเป็นอาหารสด
ที่มีคุณภาพดีสะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน
มีการปกปิด ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจทาให้อาหารปนเปื้อนได้
(๓) อาหารแห้งที่นามาจาหน่าย หรือนามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจาหน่ายต้องสะอาด
ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(๔) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหารต้องปลอดภัย
ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(๕) อาหารประเภทปรุงสาเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกัน
การปนเปื้อนวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
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(๖) น้าดื่มและเครื่องดื่มที่นามาจาหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาหาร โดยบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้น
อย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
(๗) น้าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร
และต้องทาความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนามาจาหน่าย
(๘) น้าแข็งสาหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
มีการเก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบภาชนะ
สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่นาอาหาร
หรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่รวมกับน้าแข็งสาหรับบริโภค
(๙) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม สาหรับคีบหรือตักน้าแข็งสาหรับบริโภคโดยเฉพาะ
(๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์
เครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องสะอาดและทาจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกั บอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี
ไม่ชารุดและมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๑๑) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะที่สะอาด สูงจากพื้นอย่างน้อย
๖๐ เซนติเมตร หรือมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ชารุด
(๑๓) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บในที่ที่สามารถ
ป้องกันสัตว์และแมลงนาโรคได้
(๑๔) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สารทาความสะอาด
ที่ปลอดภัย
(๑๕) น้าใช้และภาชนะบรรจุน้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย
(๑๖) ผู้ สั ม ผั ส อาหารต้ อ งมี สุ ข ภาพร่ า งกายแข็ ง แรง ไม่ เป็ น โรคติ ด ต่ อ หรื อ ไม่ เป็ น
พาหะนาโรคติดต่อหรือไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด
คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
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ไวรัส ตั บ อั ก เสบชนิ ด เอ ไข้ ห วัด ใหญ่ รวมถึงไข้ ห วั ด ใหญ่ ที่ ติ ด ต่ อ มาจากสั ต ว์โรคผิ วหนั ง ที่ น่ ารังเกี ย จ
หากเจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป
(๑๗) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาด และเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้
และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร
(๑๘) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จาหน่าย
และเสิร์ฟอาหารให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคือง
ผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้วมือต้องทาแผลให้เรียบร้อย
(๑๙) ห้ ามผู้สัม ผัสอาหารสูบ บุ ห รี่ ขบเคี้ย ว รับ ประทานอาหารในขณะเตรียม ท า
ประกอบ ปรุง หรือจาหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระทาการใด ๆ ที่จะทาให้เกิด
การปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้
(๒๐) ต้องมีการป้องกันอันตราย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุราคาญเนื่องจากการจาหน่าย
ทาประกอบ ปรุงและเก็บอาหาร
(๒๑) ห้ ามถ่ า ย เททิ้ งน้ าที่ มี เศษอาหารหรื อ ไขมั น จากการล้ างเครื่อ งมื อ เครื่อ งใช้
ภาชนะ และอุปกรณ์ในการจาหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ
ข้อ ๙ ในการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ประเภทสิ่ ง ของอื่ น ที่ มิ ใช่ อ าหารโดยลั ก ษณะวิ ธี ก ารเร่ ข าย
ผู้จาหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) จาหน่ายสินค้าในบริเวณที่ได้รับอนุญาต
(๒) แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย
(๓) ห้ามทิ้งมูลฝอยจากการเร่ขายลงในท่อหรือทางระบายน้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ
(๔) ห้ า มใช้ เ ครื่ อ งขยายเสี ย งหรื อ เปิ ด วิ ท ยุ เทปหรื อ ส่ ง เสี ย งดั ง ในขณะที่ เร่ ข าย
จนเกิดเหตุราคาญแก่ผู้อื่น
(๕) หยุดประกอบการค้าเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความสะอาด
สาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกาหนด
(๖) ปฏิบัติการอื่น ใดที่จาเป็นเพื่อให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
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ข้อ ๑๐ ในการจาหน่ ายสิน ค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จาหน่ ายสิน ค้ า
จะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๘
(๒) อาหารสดที่ น ามาจ าหน่ า ย หรื อ น ามาประกอบ ปรุ ง อาหารเพื่ อ จ าหน่ า ย
ต้องเป็ น อาหารสดที่ มีคุณ ภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บ ริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณ หภู มิ
ที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจทาให้อาหารปนเปื้อนได้
(๓) อาหารแห้ งที่ น ามาจ าหน่ าย หรือ น ามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่ อ จ าหน่ า ย
ต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(๔) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ต้องปลอดภัย
ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(๕) อาหารประเภทปรุงสาเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกัน
การปนเปื้อนวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
(๖) น้าดื่มและเครื่องดื่มที่นามาจาหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาหาร โดยบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้น
อย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
(๗) น้าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร
และต้องทาความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนามาจาหน่าย
(๘) น้าแข็งสาหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
มีการเก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบภาชนะ
สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่นาอาหาร
หรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่รวมกับน้าแข็งสาหรับบริโภค
(๙) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม สาหรับคีบหรือตัก น้าแข็งสาหรับบริโภคโดยเฉพาะ
(๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์
เครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องสะอาดและทาจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี
ไม่ชารุดและมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
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(๑๑) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะที่สะอาด สูงจากพื้นอย่างน้อย
๖๐ เซนติเมตร หรือมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ชารุด
(๑๓) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหารต้องเก็บในที่ที่สามารถ
ป้องกันสัตว์และแมลงนาโรคได้
(๑๔) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สารทาความสะอาด
ที่ปลอดภัย
(๑๕) น้าใช้และภาชนะบรรจุน้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย
(๑๖) ผู้ สั ม ผั ส อาหารต้ อ งมี สุ ข ภาพร่ า งกายแข็ งแรง ไม่ เป็ น โรคติ ด ต่ อ หรื อ ไม่ เป็ น
พาหะนาโรคติดต่อหรือไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส
หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สงั คม
ไวรัสตับอักเสบชนิ ด เอ ไข้ห วัด ใหญ่ รวมถึง ไข้หวัด ใหญ่ ที่ติด ต่อมาจากสัต ว์ โรคผิวหนังที่ น่ารังเกียจ
หากเจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป
(๑๗) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้
และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร
(๑๘) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จาหน่าย
และเสิร์ฟอาหารให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคือง
ผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้วมือต้องทาแผลให้เรียบร้อย
(๑๙) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ทา ประกอบ
ปรุงหรือจาหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระทาการใด ๆ ที่จะทาให้เกิดการปนเปื้อน
ต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้
(๒๐) ต้องมีการป้องกันอันตราย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุราคาญเนื่องจากการจาหน่าย
ทา ประกอบ ปรุงและเก็บอาหาร
(๒๑) ห้ามถ่าย เททิ้งน้าที่มีเศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะ
และอุปกรณ์ในการจาหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ
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หมวด ๓
ใบอนุญาต
ข้อ ๑๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอย
ของประชาชนทั่ ว ไปห้ ามมิ ให้ ผู้ใดจ าหน่ ายสิ น ค้ าในที่ ห รือทางสาธารณะ ไม่ ว่าจะเป็ น การจาหน่ าย
โดยลั ก ษณะวิธี ก ารจั ด วางสิ น ค้ าในที่ ห นึ่ งที่ ใดเป็ น ปกติ ห รื อ เร่ ข าย เว้ น แต่ จ ะได้ รับ ใบอ นุ ญ าตจาก
เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น ในการออกใบอนุ ญ าตให้ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น ระบุ ช นิ ด หรือ ประเภทของสิ น ค้ า
ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพื่อจาหน่าย
ในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติรวมทั้งจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควร
ไว้ในใบอนุญ าตด้วยก็ได้การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้า
หรือสถานที่จัด วางสิน ค้า ให้ แ ตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญ าตจะกระทาได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญ าต
ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว
ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะดาเนินกิจการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ ระบุ.........)
(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ข้อ ๑๓ เมื่อ ได้ รับ คาขอรับ ใบอนุ ญ าตหรือค าขอต่ออายุใบอนุ ญ าตให้ เจ้าพนักงานท้ องถิ่ น
ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้
ในขณะนั้นให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ ผู้ ข ออนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วัน ได้ รั บ ค าขอซึ่ งมี ร ายละเอี ย ดถู ก ต้ อ งหรือ ครบถ้ ว น
ตามที่กาหนดในข้อบัญญัตินี้
ในกรณี ที่ มี เหตุ จ าเป็ น ที่ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ไม่ อ าจออกใบอนุ ญ าตหรื อ ยั งไม่ อ าจมี ค าสั่ ง
ไม่อนุ ญาตได้ภายในกาหนดเวลา ให้ ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
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แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลา
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
ถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง
ข้อ ๑๔ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตต้ อ งมารั บ ใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห้ า วั น (หรื อ ตามที่ เห็ น สมควร)
นับแต่วันที่ได้รบั หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้นการขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอ
ก่ อ นใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ เมื่ อ ได้ ยื่ น ค าขอพร้อ มกั บ เสี ย ค่ าธรรมเนี ย มแล้ ว ให้ ป ระกอบกิ จ การต่ อ ไปได้
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็น ได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วั นที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด
ตามแบบที่กาหนดไว้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึก
การแจ้งความต่อ พนั กงานเจ้าหน้ าที่ แ ห่ งท้ องที่ ที่ ใบอนุญ าตสูญ หายมาแสดงต่อเจ้ าพนัก งานท้ องถิ่ น
ประกอบด้วย
(๒) ในกรณี ใบอนุ ญ าตถู กท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระที่ ส าคั ญ ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ
ใบแทนใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๑๘ ในกรณี ที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญ าตตามข้อบัญ ญั ตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข
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ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๑๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือข้อบัญ ญั ตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญ าตในเรื่อ งที่ กาหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รบั ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตนิ ี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ ๒๐ คาสั่งพั กใช้ใบอนุ ญ าตและค าสั่งเพิ กถอนใบอนุ ญ าตให้ ท าเป็ น หนังสือ แจ้งให้ ผู้ รับ
ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงาน
ของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึงหรือวันปิดคาสั่ง
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตในวันที่มารับใบอนุญาต
ส าหรั บ กรณี ที่ เป็ น การขอรั บ ใบอนุ ญ าตครั้ ง แรก หรื อ ก่ อ นใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ ส าหรั บ กรณี ที่ เป็ น
การขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด
ให้ ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ ผู้ได้รับใบอนุญาต
จะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้น ก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไปในกรณีที่ผู้มีหน้าที่
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ต้องเสียค่าธรรมเนียมค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจ
สั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๒๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
หมวด ๕
บทกาหนดโทษ
ข้อ ๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัตติ ามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้
ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๖ ให้ ผู้ ป ระกอบกิ จ การยื่ น ค าขอใบอนุ ญ าตพร้ อ มหลั ก ฐานเอกสารตามข้ อ ๑๑
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในเวลา ๑๕ วันทาการนับตั้งแต่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้
ข้อ ๒๗ กรณี ผู้ประกอบกิจการดาเนินกิจการยังไม่เป็นไปตามหมวด ๒ แห่งข้อบัญ ญั ตินี้
ให้ผู้ประกอบกิจการปรับปรุงกิจการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน ๑๒๐ วัน
หรือ ภายในเวลาที่ เจ้าพนั ก งานท้ องถิ่น เห็ น สมควรแต่ ไม่ ควรเกิน กว่า ๑๘๐ วัน ทั้ งนี้ ให้ ค านึ งถึ ง
ความเดือดร้อนราคาญที่ประชาชนได้รับเป็นสาคัญ หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้ประกอบกิจการ
ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาสั่งไม่อนุญาตให้ออกใบอนุญาต
พร้อมแจ้งเหตุผลการไม่อนุญาตและสั่งให้ผู้ประกอบกิจการยุติการประกอบกิจการ
ข้อ ๒๘ การที่ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาสั่ ง ไม่ อ นุ ญ าตการออกใบอนุ ญ าตไม่ เป็ น เหตุ
ให้ผู้ประกอบการกิจการรายนั้นไม่มีสิทธิยื่นคาขอใบอนุญาตใหม่ หากภายหลังผู้ประกอบกิจการได้ดาเนินการ
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้แล้ว
ข้อ ๒๙ หากมี บ ทบั ญ ญั ติ เฉพาะเรื่อ งที่ แ ตกต่ างจากข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ให้ บั งคั บ การให้ เป็ น ไป
ตามบทบัญญัติเฉพาะเรื่องนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
เสวก ลารังสิต
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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