
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
เรื่อง   ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. .... 

……………………………………………… 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ (ฉบับที่  2)  พ.ศ. . . . .                
ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจะได้เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

  เพ่ือให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เรื่อง การจ าหน่ายสินค้า 
ในที่หรือสาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77  
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 จึงประชาสัมพันธ์    
ให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทราบโดยทั่วกัน         
และแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์ หมายเลข 053 – 121585 ต่อ 43 หรือทางโทรสาร หมายเลข          
053 – 121573 หรือทางไปรษณีย์ ส่งถึง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เลขที่  200  หมู่ที่  4  ต าบล
ดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  50180 หรือด้วยตนเอง ได้ที่งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด ชั้น 2 
อาคารอ านวยการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้สามารถ       
ดาวน์ โหลดเอกสารและแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นได้ที่  http://donkaewlocal.go.th/web2018/         
และรับเอกสารได้ที่งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด ชั้น 2 อาคารอ านวยการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ ณ วันที่  16  เมษายน  พ.ศ. 2564 
      
                    

(นายนพดล  ณ เชียงใหม่) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://donkaewlocal.go.th/web2018/%20และ
http://donkaewlocal.go.th/web2018/%20และ


รายละเอียด ผลการพิจารณาของคณะท างานพิจารณาข้อบัญญัติฯ 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ฉบับที่ 2) 
ข้อ เดิม ที่แก้ไขใหม่ ความเห็น/มติที่ประชุม 
1 -ไม่มี- “เร่ขาย” หมายความว่า การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ

ทางสาธารณะ โดยมิได้จัดวางอยู่ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ 
ไม่ว่าจะทางบกหรือทางน้ า 

เห็นชอบ 

2 -ไม่มี- “เร่ขายประเภทที่ 1” คือ ตลาดเร่ หมายความว่า ที่ซึ่ง
จัดไว้ริมถนนสาธารณะ หรือที่สาธารณะ รวมตลอดถึง
แคร่ แท่น โต๊ะ แผง เสื่อ พ้ืนดิน เพ่ือจ าหน่ายสินค้า
ประเภทเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารซึ่งโดยสภาพเป็น
ของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่
ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม 
โดยด าเนินกิจการชั่วคราว หรือเป็นครั้งเป็นคราว หรือ
ตามวันที่ก าหนด 

เห็นชอบ 

3 -ไม่มี- “เร่ขายประเภทที่ 2” คือ รถเร่ หมายความว่า การเร่
ขายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทที่ 1 มีลักษณะการขายที่
ต้องใช้ยานพาหนะที่อาศัยเครื่องยนต์หรือไม่อาศัย
เครื่องยนต์ เป็นส่วนประกอบ เ พ่ือจ าหน่ายสินค้า
ประเภทเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารแห้ง อาหารซึ่ง
โดยสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของ
เสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืน
ด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยมีการเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปสู่
จุดหนึ่ง ซึ่งอาจจะใช้เส้นทางเดิมหรือไม่ก็ตาม และให้

เห็นชอบ 



รายละเอียด ผลการพิจารณาของคณะท างานพิจารณาข้อบัญญัติฯ 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ฉบับที่ 2) 
ข้อ เดิม ที่แก้ไขใหม่ ความเห็น/มติที่ประชุม 

หมายความรวมถึงการจัดให้มีอาหารแห้ง อาหารสด 
หรืออาหารปรุงส าเร็จพร้อมบริโภคไว้บนยานพาหนะ 
และเร่ขายหรือจ าหน่ายให้ผู้บริ โภคตามที่หรือทาง
สาธารณะในบริเวณชุมชนหรือบ้านเรือนด้วย 

4 -ไม่มี- “สินค้า” หมายความว่า ข้าวของและวัสดุทุกชนิดที่
สามารถน ามาขาย จ าหน่ายได้ เช่น น้ าดื่ม อาหาร 
เครื่องใช้ ฯลฯ ทั้งนี้ ต้องเป็นสิ่งที่ไมผ่ิดกฎหมาย 

ให้แก้ไขเพ่ิมเติม เป็น ““สินค้า” หมายความว่า 
อาหารหรือสิ่งของอ่ืนที่มิใช่อาหาร” 

5 ข้อ 6 การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้
จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 
                 ฯลฯ 
(3) แผงส าหรับวางขาย เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ รถเข็น 
ต้องท าด้วยวัสดุที่แข็งแรงมีขนาดและความสูงจาก
พ้ืนอย่างน้อย หกสิบเซนติเมตร 
                 ฯลฯ 
 
 
 
 
 

-ไม่มี- ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความในข้อ 6 (3) โดยให้ใช้ 
ข้อความต่อไปนี้แทน “(3) แผงส าหรับวางขาย เช่น 
แคร่ แท่น โต๊ะ รถเข็น รถเร่ ต้องท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง
มีขนาดและความสู งจาก พ้ืนอย่ างน้ อย  หกสิบ
เซนติเมตร” 



รายละเอียด ผลการพิจารณาของคณะท างานพิจารณาข้อบัญญัติฯ 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ฉบับที่ 2) 
ข้อ เดิม ที่แก้ไขใหม่ ความเห็น/มติที่ประชุม 
6 บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายการ บาท 
 การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ

ทางสาธารณะ 
ก. จ าหน่ายโดยสาธารณะ
วิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่ง
ที่ใดเป็นปกติ      ฉบับละ 
ข. จ าหน่ายโดยลักษณะการ
เร่ขาย ฉบับละ 

 
 
 
 

500 
 

50 
 
 

-ไม่มี- ให้แก้ไขเพ่ิมเติม โดยให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมเดิม 
และให้ใช้บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใหม่นี้ 
ล าดับ รายการ บาท 
 การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ 
1.  จ าหน่ าย โดยสาธารณะ
วิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่
ใดเป็นปกติ        ฉบับละ 
2. จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่
ขาย  
2.1 เร่ขายโดยยานพาหนะที่ไม่
ใช้เครื่องยนต์       ฉบับละ 
2.2 เร่ขายโดยอาศัยเครื่องยนต์ 
ไม่เกิน 4 ล้อ ฉบับละ 
2.3 เร่ขายโดยอาศัยเครื่องยนต์ 
4 ล้อ ขึ้นไป ฉบับละ 

 
 
 
 

500 
 
 
 

50 
 

50 
 

100 
 
 

 



ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ.... 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ว่าด้วยการจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 43  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ประกอบมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537     
และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนแก้วและนายอ าเภอแม่ริม จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  เรื่อง การจ าหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ....” 

 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นบทนิยามในข้อ 4 แห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
เรื่อง  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2550  

 ““เร่ขาย” หมายความว่า การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยมิได้จัดวางอยู่ในที่หนึ่งที่ใด
เป็นปกติ ไม่ว่าจะทางบกหรือทางน้ า 

   “เร่ขายประเภทที่ 1” คือ ตลาดเร่ หมายความว่า ที่ซึ่งจัดไว้ริมถนนสาธารณะ หรือท่ีสาธารณะ รวม
ตลอดถึงแคร่ แท่น โต๊ะ แผง เสื่อ พื้นดิน เพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารซึ่งโดย
สภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วย
หรือไม่ก็ตาม โดยด าเนินกิจการชั่วคราว หรือเป็นครั้งเป็นคราว หรือตามวันที่ก าหนด 

 “เร่ขายประเภทที่ 2” คือ รถเร่ หมายความว่า การเร่ขายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทที่ 1 มีลักษณะการ
ขายที่ต้องใช้ยานพาหนะที่อาศัยเครื่องยนต์หรือไม่อาศัยเครื่องยนต์เป็นส่วนประกอบ เพื่อจ าหน่ายสินค้า
ประเภทเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารแห้ง อาหารซึ่งโดยสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของ
เสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยมีการเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปสู่
จุดหนึ่ง ซึ่งอาจจะใช้เส้นทางเดิมหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการจัดให้มีอาหารแห้ง อาหารสด หรือ
อาหารปรุงส าเร็จพร้อมบริโภคไว้บนยานพาหนะ และเร่ขายหรือจ าหน่ายให้ผู้บรโภคตามที่หรือทางสาธารณะ
ในบริเวรชุมชนหรือบ้านเรือนด้วย 

 

 



 

 “สินค้า” หมายความว่า อาหารหรือสิ่งของอ่ืนที่มิใช่อาหาร” 

 ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อความใน (3) ของ ข้อ 6 แห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เรื่อง  
การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2550 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

 “(3) แผงส าหรับวางขาย เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ รถเข็น รถเร่ ต้องท าด้วยวัสดุที่แข็งแรงมีขนาดและ
ความสูงจากพื้นอย่างน้อย หกสิบเซนติเมตร” 

 ข้อ 5 ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียม แห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เรื่อง  การ
จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2550 และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตินี้ 

  

  

    ประกาศ ณ .... 

      ลงชื่อ ...................................................... 

      (                                                    )  

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

เห็นชอบ 

ลงนาม .................................................... 

     (                                            ) 

                 นายอ าเภอแม่ริม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อัตราค่าธรรมเนียม 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ.... 

ล าดับ รายการ บาท 
 การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 
1. จ าหน่ายโดยสาธารณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ        ฉบับละ 
 
2. จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย  
2.1 เร่ขายโดยยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องยนต์                                  ฉบับละ 
2.2 เร่ขายโดยยานพาหนะที่อาศัยเครื่องยนต์ ไม่เกิน 4 ล้อ                 ฉบับละ 
2.3 เร่ขายโดยยานพาหนะที่อาศัยเครื่องยนต์ 4 ล้อ ขึ้นไป                  ฉบับละ 
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50 
50 

100 
 



แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 
 

เขียนที ่                                                       . 
                                                                . 

 
วันที่         เดือน                         พ.ศ.              . 

 
เรื่อง     แสดงความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ 
           สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....   

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 
 ข้าพเจ้า                                                                           . อยู่บ้านเลขท่ี                      . 
หมู่ที่          ถนน                       ต าบล                อ าเภอ                      จังหวัด                    .      
ขอแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ
สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....   
      เห็นด้วย 
      ไม่เห็นด้วย 
 
โดยมีเหตุผลดังนี้                                                                                                                  . 
                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                      . 
 

ลงชื่อ                                      ผู้แสดงความคิดเห็น 
           (                                      ) 
 

หมายเหตุ : สามารถแสดงความคิดเห็น  ภายในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้ 
    1. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 053 – 121585 ต่อ 43  
    2. ทางโทรสาร หมายเลข 053 – 121573  
    3. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เลขท่ี  200 หมู่ที่ 4 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม  
       จังหวัด เชียงใหม่ 50180  
    4. ด้วยตนเอง ท่ี งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด ช้ัน 2 อาคารอ านวยการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  
     
 
   ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นได้ที่ http://donkaewlocal.go.th/web2018/ 


