
หนา   ๒๑๒ 
เลม   ๑๓๐   ตอนท่ี   ๗๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 
เรื่อง   การจําหนายสินคาในที่หรอืทางสาธารณะ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให 

กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด  โดยความเห็นชอบ 

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลยางตลาดและนายอําเภอยางตลาด  จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตาํบล  เรื่อง  การจําหนายสินคาในที่

หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลยางตลาดตั้งแตวันที่ไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลยางตลาดแลว  ๗  วัน 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชของเอกชน  และประชาชนสามารถ

ใชประโยชนหรือสัญจรได 

“เรขาย”  หมายความวา  การจําหนายสินคาในที่ทางสาธารณะ  โดยมิไดจัดวางอยูในท่ีหนึ่งที่ใด

เปนปกติ  ไมวาจะเปนทางบกหรือทางน้ํา 

ขอ ๔ หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะ

วิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขายเวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
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ขอ ๕ การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใด

เปนปกติ  ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

  (๑) แตงกายสะอาดสุภาพเรียบรอย 

  (๒) จัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบไมย่ืนลํ้าบริเวณท่ีกําหนดรมหรือผาใบบังแดดรวมทั้ง 

ตัวผูคาตองไมลํ้าลงมาในผิวจราจร 

  (๓) แผงสําหรับวางขายเชนแครแทนโตะตองทําดวยวัตถุที่แข็งแรงมีขนาดและความสูง

จากพ้ืนตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

  (๔) รักษาความสะอาดบริเวณที่จําหนายสินคาอยูเสมอท้ังในระหวางทําการคาและ 

หลังจากการทําการคาแลว 

  (๕) จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกตองดวยสุขลักษณะไวใหเพียงพอ 

  (๖) ใหจัดวางสินคาที่จําหนายบนแผงหรือจัดวางในลักษณะอื่นตามที่เจาพนักงาน

ทองถิ่นกําหนด 

  (๗) หามพาดติดตั้งวางแผงสินคาเกาะเกี่ยวสายไฟฟาหลอดไฟฟาหรืออุปกรณเกี่ยวกับ

การขายรวมตลอดถึงการตอกตะปูผูกเชือกหรือยึดส่ิงหนึ่งส่ิงใดกับคอกตนไมหรือตนไมโดยเด็ดขาด 

  (๘) หามใชเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ใชเครื่องยนตมีเสียงดัง 

  (๙) หามใชเครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทปหรือกระทําการโดยวิธีอื่นใดท่ีกอใหเกิด

เสียงดังจนเกินเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น 

  (๑๐) หามนํารถยนตรถจักรยานยนตหรือลอเล่ือนไปจอดบนทางเทาเพ่ือจําหนายสินคา 

  (๑๑) หยุดประกอบการคาประจําสัปดาหหนึ่งวันและใหหยุดกรณีมีเหตุพิเศษเพ่ือประโยชน 

ของทางราชการตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

  (๑๒) หลังจากเลิกทําการคาตองเก็บวัสดุอุปกรณที่ใชในการประกอบการคาออกจาก 

บริเวณที่อนุญาตใหแลวเสร็จโดยไมชักชา 

  (๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกีย่วกับสุขลักษณะตามคาํแนะนาํของเจาพนกังานสาธารณสุขและ

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้งระเบียบขอบังคับและคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

ขอ ๖ การจําหนายสินคาประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคา

ในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ  ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

  (๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  (๑)  –  (๑๓) 



หนา   ๒๑๔ 
เลม   ๑๓๐   ตอนท่ี   ๗๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

  (๒) แตงกายดวยเส้ือผาที่มีแขนและสวมผากันเปอนที่สะอาดเรียบรอยรวมทั้ง 

สวมรองเทาขณะเตรียมทําประกอบปรุงหรือจําหนายอาหาร 

  (๓) ตัดเล็บมือใหส้ันถามีบาดแผลมีการบาดเจ็บการถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนัง

บริเวณมือหรือนิ้วมือตองปดบาดแผลใหเรียบรอย 

  (๔) ไมสูบบุหรี่ขบเคี้ยวรับประทานอาหารในขณะเตรียมทําประกอบปรุงหรือจําหนาย

อาหารหรือไอจามรดอาหาร 

  (๕) ที่เตรียมทําประกอบปรุงและแผงวางจําหนายอาหารตองสูงจากพ้ืนอยางนอย   

๖๐  เซนติเมตร 

  (๖) การจําหนายอาหารท่ีตองมีการลางภาชนะอุปกรณจะตองมีท่ีลางภาชนะอุปกรณ

และวางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๓๐  เซนติเมตรและตองไมถายเทน้ําลางภาชนะอุปกรณที่มีเศษอาหารลงพ้ืน

หรือลงสูทอระบายน้ําสาธารณะ 

  (๗) รักษาเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณตาง ๆ  ท่ีใชในการจําหนายอาหารใหสะอาด

และใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๘) ใหปกปดเครื่องปรุงอาหารภาชนะใสอาหารเครื่องมือเครื่องใชสําหรับประกอบอาหาร 

ดวยอุปกรณท่ีสามารถปองกันฝุนละอองแมลงวันและสัตวซึ่งเปนพาหนะนําโรครวมทั้งดูแลรักษาใหสะอาด

และใชการไดดี 

  (๙) ใชน้ําสะอาดในการทําประกอบปรุงแชลางอาหารภาชนะเครื่องใชและปฏิบัติ 

ใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๑๐) ใชวัสดุภาชนะอุปกรณที่สะอาดปลอดภัยสําหรับใสหรือเตรียมทําประกอบปรุงและ

จําหนายอาหาร 

  (๑๑) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยโดยแยกประเภทเปนแบบแหงและเปยก 

  (๑๒) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพรวมท้ังปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญเนื่องจาก

จําหนายเตรียมทําประกอบปรุงและเก็บอาหาร 

  (๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้งระเบียบขอบังคับและคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

ขอ ๗ การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขายผูจําหนายและผูชวย

จําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
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  (๑) จําหนายสินคาในบริเวณที่อนุญาตใหจําหนายได 

  (๒) ตองแตงกายสะอาดสุภาพเรียบรอย 

  (๓) มูลฝอยจากการเรขายหามทิ้งลงในที่หรือทางสาธารณะ 

  (๔) ในขณะที่เรขายสินคาหามใชเครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทปหรือสงเสียงดัง 

จนเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น 

  (๕) หามนํารถยนตรถจักรยานยนตหรือลอเล่ือนไปจอดบนทางเทาเพ่ือขายสินคา 

  (๖) หยุดประกอบการคาประจําสัปดาหหนึ่งวันและใหหยุดกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน

ของทางราชการตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

  (๗) ปฏิบัติอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและ

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้งระเบียบขอบังคับและคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบล 

ขอ ๘ การจําหนายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย 

ผูจําหนายและผูชวยผูจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

  (๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๗  (๑)  –  (๖) 

  (๒) อาหารท่ีเรขายตองสะอาดปลอดภัย 

  (๓) ใชวัสดุภาชนะหีบหอท่ีสะอาดปลอดภัยสําหรับใสอาหาร 

  (๔) ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณตาง ๆ  ที่ใชในการเรขายอาหารใหสะอาด 

และใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๕) จัดอาหารแยกประเภทของสินคาใหเปนระเบียบ 

  (๖) แตงกายดวยเส้ือผาที่มีแขนสะอาดเรียบรอยและสวมรองเทาขณะทําการเรขายอาหาร 

  (๗) ตัดเล็บมือใหส้ันถามีบาดแผลบริเวณมือตองปดบาดแผลใหเรียบรอย 

  (๘) ไมสูบบุหรี่หรือไอจามรดอาหารในขณะขาย 

  (๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานของสาธารณสุข 

ขอ ๙ การจําหนายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขายทางน้ํา 

ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

  (๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๖  (๑๐)  ขอ  ๗  (๑)  (๒)  (๔)  (๖)  และขอ  ๘  

(๒)  (๕)  (๗)  (๘) 

  (๒) หามทิ้งมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลลงในแมน้ําลําคลอง 
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  (๓) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้งระเบียบขอบังคับและคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

ขอ ๑๐ หามผูจําหนายและผูชวยจําหนายประกอบกิจการเมื่อมีเหตุการณเชื่อวาตนเปน

โรคติดตอที่ระบุไวหรือเมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขไดตรวจปรากฏวาตนเปนพาหะของโรคและไดรับ 

แจงความเปนหนังสือแจงวาตนเปนพาหะของโรคติดตอซึ่งระบุไวดังตอไปนี้คือ 

  (๑) วัณโรค 

  (๒) อหิวาตกโรค 

  (๓) โรคไทฟอยด 

  (๔) โรคบิด 

  (๕) ไขสุกใส 

  (๖) โรคคางทูม 

  (๗) โรคเรื้อน 

  (๘) โรคผิวหนังที่นารังเกียจ 

  (๙) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 

  (๑๐) โรคอื่น ๆ  ตามท่ีทางราชการกําหนด 

ขอ ๑๑ ถาปรากฏวาผูจําหนายหรือผูชวยจําหนายผูใดเปนโรคติดตอหรือพาหะของโรคติดตอ

ที่ระบุไวในขอ  ๑๐  ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาถาอนุญาตใหจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ

ตอไปจะกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงแกสุขภาพของประชาชนใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเพิกถอน 

ใบอนุญาตของผูนั้นเสีย 

ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนายในที่หรอืทางสาธารณะตองอยูภายใตเงื่อนไขดงันี้ 

  (๑) ตองไมเปนโรคติดตอหรือพาหะของโรคติดตอตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๐ 

  (๒) เงื่อนไขอื่นตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๑๓ ผูใดจะขอรับใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงาน 

ทองถิ่นพรอมกับเอกสารตามที่องคการบริหารสวนตําบลยางตลาดกําหนดและรูปถายหนาตรงครึ่งตัว 

ไมสวมหมวกไมสวมแวนตาขนาด  ๑x๑  นิ้วของผูรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนายคนละ  ๓  รูปเพ่ือติดไว

ในทะเบียน  ๑  รูปใบอนุญาต  ๑  รูปและบัตรสุขลักษณะประจําตัวอีก  ๑  รูป 



หนา   ๒๑๗ 
เลม   ๑๓๐   ตอนท่ี   ๗๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๑๔ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําอนุญาต

ตามขอ  ๑๓  แลวปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวใหออกใบอนุญาตและ

บัตรประจําตัวผูไดรับใบอนุญาตตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลยางตลาดกําหนด 

ขอ ๑๕ ผูไดรับอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนด 

สิบหาวันนับแตวันที่ผูไดรับอนุญาตผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจผูไดรับใบอนุญาตไดรับหนังสือแจงจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นหากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีก 

รอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกดําเนินกิจการนั้น

กอนถึงกําหนดที่จะตองชําระคาธรรมเนียมดังกลาวการแจงตามวรรคหนึ่งใหเจาพนักงานทองถิ่นทําหนังสือ

เปนหนังสือแจงใหผูไดรับใบอนุญาตแทนหรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีไมพบตัว 

หรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไว  ณ  ที่เปดเผยเห็นไดงาย  

ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงานขอผูตองรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาที่

หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือแลวแตกรณี 

ขอ ๑๖ ในขณะทําการจําหนายสินคาหรือเรขายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะผูไดรับใบอนุญาต 

ตองแสดงใบอนุญาตของตนไดเสมอและทําการจําหนายสินคาหรือเรขายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

ตามประเภทสินคาและลักษณะการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะท่ีไดกําหนดไวในใบอนุญาต 

ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูชวยจําหนายในที่หรือทางสาธารณะตองติดบัตรสุขลักษณะประจําตัว 

ไวที่หนาอกเส้ือดานซายตลอดเวลาที่จําหนายสินคา 

ขอ ๑๗ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชไดเฉพาะผูไดรับใบอนุญาตกับผูชวยจําหนายในที่หรือ 

ทางสาธารณะซึ่งระบุไวในใบอนุญาตไมเกินหนึ่งคนและหามไมใหโอนใบอนุญาต 

ขอ ๑๘ เมื่อผูรับไปอนุญาตประสงคขอตออายุใบอนุญาตกับผูชวยจําหนายในท่ีหรือ 

ทางสาธารณะใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลยางตลาดกําหนด

พรอมกับชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 

ขอ ๑๙ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 

ขอ ๒๐ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบการตอไปใหย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินการ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลยางตลาดกําหนด 



หนา   ๒๑๘ 
เลม   ๑๓๐   ตอนท่ี   ๗๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๒๑ หากผูไดรบัใบอนุญาตจะเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทสินคาหรือลักษณะวิธีการจําหนาย

หรือสถานที่จัดวางสินคาใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือรายการอื่นใดใหย่ืนคํารองขอตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลยางตลาดกําหนด 

ขอ ๒๒ หากปรากฏวาใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระ 

สําคัญผูไดรับใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

กําหนดเพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือขอรับบัตรสุขลักษณะประจําตัวใหมแลวแตกรณีภายในสิบหาวัน

นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐานดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจกรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจําตัวกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

  (๓) รูปถายของผูไดรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนายขนาด  ๑X๑  นิ้ว  จํานวนคนละ  

๓  รูป 

ขอ ๒๓ การออกใบแทนใบอนุญาตหรือการออกบัตรสุขลักษณะประจําตัวใหมใหเจาพนักงาน

ทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนตามที่องคการบริหารสวนตําบลยางตลาดกําหนด 

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนายตองจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ตามเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูจําหนายหรือผูชวยจําหนายในท่ีหรือทางสาธารณะกระทํา

ฝาฝนขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไวคราวหนึ่งไมเกิน  ๑๕  วันในกรณีที่ถูก

ส่ังพักใบอนุญาตมาแลวสองครั้งถายังกระทําการฝาฝนอีกเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจจะส่ังเพิกถอน

ใบอนุญาตเสียก็ได 

ขอ ๒๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนด

โทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาดรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใด  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

สุขุมวรัชญ  อัครเศรษฐัง 

นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

   เรื่อง  การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

ลําดับ รายละเอียด 
อัตราคาธรรมเนียม

(บาท) 

๑. 

 

  ๒. 

ใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการจัดวาง

สินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดโดยปกติ  ฉบับละ   

ใบอนุญาตใหจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย 

ฉบับละ 

 

 

๕๐๐ 

 

๕๐ 
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