
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอบังคับตาํบล 
เร่ือง ควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

พุทธศักราช ๒๕๓๙๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๗, ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๔๓, ๖๓ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลปาคลอกจึงขอออกขอบังคับตําบลปาคลอก โดยความ
เห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลปาคลอก และนายอําเภอถลาง ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับตําบลปาคลอก เร่ือง การควบคุมการ

จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พุทธศักราช ๒๕๓๙” 
 
ขอ ๒  ขอบังคับตําบลปาคลอกนี้ ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลปา

คลอก เมื่อไดประกาศโดยเปดเผย ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแหงทองที่แลวเจ็ดวัน 
 
ขอ ๓  ในขอบังคับตําบลปาคลอกนี้ 
“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา ประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร

สวนตําบลปาคลอก หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งให

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งตามขอบังคับนี้หมายความวา 
สาธารณสุขอําเภอหรือหัวหนาสถานีอนามัยแหงทองที่รับผิดชอบ 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทาง ซึ่งมิใชเปนของเอกชน
และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

 
ขอ ๔  หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการ

จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตไดรับอนญุาตจาก
เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
ขอ ๕  ผูขออนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ตองย่ืนเรื่องราวขอรับ

ใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินแหงทองที่ตามแบบที่กําหนด 
ผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะอยูแลวในวันใชขอบังคับตําบลปาคลอก

นี้ ตองย่ืนเรื่องราวดังกลาวในวรรคแรกภายในเกาสิบวัน นับแตวันประกาศใชบังคับ 
 
ขอ ๖  เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาเห็นสมควร ก็ใหออกใบอนุญาตไดตาม

ประเภทใบอนุญาตและตามแบบที่กําหนดไว 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนที่ ๑๒๖ ง/หนา ๑๖/๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการออกใบอนุญาตแตละฉบับ เจาพนักงานทองถ่ินจะกําหนดใหผู รับ
ใบอนุญาตจําหนายแตอาหาร น้ําแข็ง หรือส่ิงของประเภทใด และจะกําหนดใหตั้งเปนหมวดหมู
ตามประเภทอาหาร หรือส่ิงของที่จําหนาย หรือส่ิงของประเภทใด และจะกําหนดใหตั้งเปน
หมวดหมูตามประเภท 

 
ขอ ๗  ใบอนุญาตใหจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะมี ๒ ประเภท คือ 
ประเภทที่ ๑  สําหรับการจําหนายถาวร ใหส้ินอายุในวันที่ ๓๑ สิงหาคม แหงปที่

ออก 
ประเภทที่ ๒  สําหรับการจําหนายในงานเทศกาลหรืองานนักขัตฤกษหรือการ

จําหนายในที่หรือทางสาธารณะชั่วคราว อายุตามที่กําหนดไวในใบอนุญาต แตไมเกินเกาสิบวัน 
นับแตวันที่ออก 

 
ขอ ๘  ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชสําหรับผูรับใบอนุญาต ๑ คน และผูชวยไมเกิน 

๒ คน ตอสถานที่จําหนาย ๑ แหง และใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตตามอัตราที่
กําหนดไวทายขอบังคับนี้ 

 
ขอ ๙  สถานที่จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะตองไดสุขลักษณะ ดังตอไปนี ้
(๑) สถานที่ตั้งและบริเวณตองเปนพื้นดินแนนหรือปูดวยวัตถุถาวร และไมมีน้ํา

สกปรกขัง 
(๒) จัดทํารางระบายน้ําดวยวัตถุถาวร เพ่ือรับน้ําซึ่งไหลจากบริเวณสถานที่

จําหนายสินคาไปสูรางระบายน้ําสาธารณะ หรือบอเก็บน้ําโสโครกไดสะดวก ตามที่เจาพนักงาน
สาธารณสุขกําหนดให  

(๓) จัดใหสถานที่จําหนายสินคาไดรับแสงสวาง และมีการระบายอากาศเพียงพอ
ตามความเห็นชอบของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๔) สถานที่จําหนายสินคาชนิดอาคาร แคร แทน โตะ สําหรับวางขายของตองทํา
ดวยวัตถุถาวรมีขนาดและความสูงจากพื้นดินตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควร 

(๕) ทางเดินซื้อของตองมีขนาดกวางไมนอยกวา ๒ เมตร 
(๖) ตองปฏิบัติการอื่นใดตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควร 
 
ขอ ๑๐  ในการอนุญาตใหจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ เจาพนักงาน

ทองถ่ินจะสั่งผอนผันใหผูรับใบอนุญาต งดเวนการปฏิบัติการตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ ๙ 
เพียงเทาที่เห็นสมควร หรือจะเปลี่ยนแปลงอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือใหเหมาะสมแกสถานที่จําหนาย
สินคาชนิดนั้น ๆ ก็ได 

 
ขอ ๑๑  ผูรับใบอนุญาตตองรักษาสถานที่จําหนายสินคา และของใชทั้งมวลให

สะอาดและเรียบรอย รวมทั้งการขนมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในบริเวณที่ไดรับอนุญาตโดย 
(๑) จัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย และอยาใหย่ืนล้ํากีดขวางทางเดิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) รักษาสถานที่จําหนายสินคาและของใชทั้งมวลใหสะอาด โดยเก็บ กวาด ลาง
เปนครั้งคราวตามควรแกพฤติการณ แตอยางนอยตองไมต่ํากวาวันละหนึ่งครั้ง 

(๓) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยอันไดสุขลักษณะไวใหเพียงพอ และตองไมถายเท
ทิ้งหรือปลอยใหผูอ่ืนถาย เท ทิ้งมูลฝอยลงในที่ซึ่งมิไดจัดที่รองรับมูลฝอย 

(๔) จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ เมื่อเปดทําการจําหนายสินคาในเวลากลางคืน 
(๕) จัดการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ตามขอบังคับตําบลเกาะแกวหรือตาม

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
(๖) ไมนําหรือยอมใหผูอ่ืนนําสัตวทุกชนิดเขาไปในสถานที่จําหนายสินคาหรือ

บริเวณ เวนแตสัตวที่มีไวขาย 
(๗) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 
ขอ ๑๒  ในการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง หรือสะสมอาหารและน้ําแข็ง ผูรับ

ใบอนุญาตตองปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 
(๑) แตงตั้งใหสะอาดเรียบรอย และจัดใหผูชวยแตงกายใหสะอาดเรียบรอย 
(๒) ใชเครื่องปกปดอาหารและภารชนะเครื่องใช สําหรับประกอบการใหพนฝุน

ละออง แมลงและสัตว ซึ่งเปนพาหนะนําโรค รวมทั้งรักษาเครื่องปกปดอาหารนั้นไวใหสะอาดและ
ใชการไดดีเสมอ 

(๓) อาหาร เครื่องดื่ม หรือน้ําแข็ง ที่ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคจะตอง
ประกอบหรือปรุงใหสะอาด 

(๔) ใชน้ําสะอาดในการลางมือ ปรุง แช ลางอาหารและภาชนะเครื่องใช 
(๕) จัดใหมีที่สําหรับลางภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ และใหน้ําไหลลงสู

ทางระบายน้ําที่กําหนด 
(๖) ภาชนะที่ใสของบริโภคและเครื่องใชที่ใชในการบริโภค ตองลางและรักษาให

สะอาดอยูเสมอ 
(๗) ใชวัตถุที่สะอาดหอหรือใสของใหแกผูซื้อ 
(๘) ไมจางหรือใชบุคคลอื่นที่ปวยเปนโรคติดตอ หรือโรคผิวหนังที่นารังเกียจ ทาํ 

ประกอบ ปรุง หรือจําหนายอาหารและน้ําแข็ง 
(๙) ทําความสะอาดสถานที่จําหนายสินคากอนวางขายและหลังเลิกขายทุกวัน 
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นๆ ใหถูกสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข 
 
ขอ ๑๓  หามมิใหผูขอรับใบอนุญาต จําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง หรือสะสม

อาหาร น้ําแข็ง และส่ิงของอยางอ่ืนในที่หรือทางสาธารณะ เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวาตนเปน
โรคติดตอที่ระบุไว หรือเมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขไดตรวจ ปรากฏวา ตนเปนพาหนะ หรือไดรับ
แจงความเปนหนังสือแลววาตนเปนพาหนะของโรคติดตอ ดังระบุไวตอไปนี้ คือ  

(๑) วัณโรค 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) อหิวาตกโรค 
(๓) ไขไทฟอยด 
(๔) โรคบิด 
(๕) ไขสุกใส 
(๖) ไขหัด 
(๗) โรคคางทูม 
(๘) โรคเรื้อน 
(๙) โรคผิวหนังที่นารังเกียจ 
(๑๐) กามโรค 
(๑๑) โรคไวรัสตับอักเสบ ชนิดบ ี
 
ขอ ๑๔  ใหจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ตั้งแตเวลา ๐๕.๐๐ น. ถึงเวลา 

๒๐.๐๐ น. แตในโอกาสพิเศษ เจาพนักงานทองถ่ินจะอนุญาต หรือกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร
ก็ได 

 
ขอ ๑๕  ผูใดฝาฝนขอบังคับตําบลปาคลอกนี้ขอหนึ่งขอใด มีความผิดตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕ 
 
ขอ ๑๖  ผูรับใบอนุญาตหรือผูชวยกระทําความผิด โดยฝาฝนขอบังคับตําบลปา

คลอกนี้ขอหนึ่งขอใด เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวัน 
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตมาสองครั้งแลว ถากระทําความผิดอีก เจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งใหเพิก
ถอนใบอนุญาตเสียแทนการสั่งพักใชก็ได 

 
ขอ ๑๗  ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามขอกําหนดของเจาพนักงานทองถ่ิน ซึ่งได

กําหนดตามขอ ๖ วรรคสอง เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจตักเตือนผูรับใบอนุญาตปฏิบัติให
ถูกตองตามเวลาที่กําหนด หากผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตาม เจาพนักงานทองถ่ินจะสัง่ใหเพิกถอน
ใบอนุญาตของผูนั้นเสียก็ได 

 
ขอ ๑๘  ถาปรากฏวาผู รับใบอนุญาตผูใด เปนโรคติดตอหรือเปนพาหะ

โรคติดตอที่ระบุในขอ ๑๓ ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา ถาอนุญาตใหจําหนายสินคาในที่หรือ
ทางสาธารณะตอไป จะเปนอันตรายแกสุขภาพของประชาชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งให
เพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้นเสีย 

 
ขอ ๑๙  บรรดาใบอนุญาตใหจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะที่ไดออกกอน

วันใชขอบังคับตําบลปาคลอกนี้ ใหใชตอไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๐  ใหบรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับ ตามขอบังคับตําบลปาคลอกนี้ เปน
รายไดขององคการบริหารสวนตําบลแหงทองที่ 

 
ขอ ๒๑  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลปาคลอกเปนผู

รักษาการ ใหเปนไปตามขอบังคับตําบลปาคลอกนี้ และใหมีอํานาจออกขอบังคับ หรือระเบียบ
ตามที่เห็นสมควร 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ธํารง  คงนาม 

ประธานกรรมการบริหาร 
องคการบริหารสวนตําบลปาคลอก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑.  บญัชีอัตราคาธรรมเนียมใบอนญุาตจาํหนายสนิคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชขอบังคับตําบลฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันนี้ สภาพชุมชน
ของตําบลปาคลอกมีการกระจายความเจริญเปนสวนมาก ทั้งยังเปนแหลงทองเที่ยวอีกดวย ทําให
สภาพชุมชนมีปญหา เร่ือง การควบคุมสภาพชุมชนใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
มากขึ้นเรื่อยๆ จึงจําเปนตองการควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ เพ่ือควบคุม
สภาพชุมชนใหถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับเมืองทองเที่ยว และสามารถนํารายไดจากบรรดา
คาธรรมเนียมและคาปรับมอบใหแกองคการบริหารสวนตําบล นําไปปรับปรุงพัฒนาทองถ่ินให
เจริญยิ่งข้ึน จึงไดตราขอบังคับตําบลปาคลอกฉบับนี้ข้ึนใชบังคับในเขตตําบลแหงทองที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรัลพร/พิมพ 
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑ 

ฐิติพงษ/ตรวจ 
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ 

 


