
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา 
เรื่อง   การควบคุมการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา  วาดวยการจําหนายสินคา

ในท่ีหรือทางสาธารณะ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๔๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลหัวเขาโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวเขาและนายอําเภอเดิมบางนางบวช  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา  เรื่อง  การควบคุม

การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๖๐”   

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหัวเขาตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ  ๓  ในขอบัญญัตินี้ 

 “สินคา”  หมายความวา  ส่ิงของที่ซื้อขายกัน 

 “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

 “ผูจําหนายสินคา”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

 “ผูสัมผัสอาหาร”  หมายความวา  บุคคลที่เกี่ยวของกับอาหารตัง้แตกระบวนการเตรยีม  

ปรุง  ประกอบ  จําหนายและเสิรฟอาหาร  รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ  ไดแก  ผูเตรียม   

ผูปรุง  ผูประกอบ  ผูเสิรฟ 

 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

้หนา   ๑๑๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลหัวเขา 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหัวเขาเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

ขอ  ๕  ใหผูดําเนินกิจการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะตองดําเนินการใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดตามขอบัญญัตินี้  รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หมวด  ๒ 

สุขลักษณะในการดําเนินกิจการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
 

 

ขอ  ๖  ในการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งที่ใด

เปนปกติ  ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  ผูจําหนายสินคาและผูชวยจําหนายสินคาตองแตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย 

 (๒)  แผงสําหรับวางสินคา  เชน  แคร  แทน  โตะ  รถเข็น  ตองทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง   

มีขนาดและความสูงจากพ้ืนตามที่เจาพนักงานทองถิน่โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

 (๓) จัดวางสินคาอุปกรณประกอบในการจําหนายสินคาและทรัพย สินใด  ๆ   

ใหเปนระเบียบเรียบรอยไมย่ืนลํ้าบริเวณท่ีกําหนด  รวมท้ังตัวผูจําหนายสินคาและผูชวยจําหนายสินคา

ตองไมลํ้าลงมาในผิวจราจร 

 (๔) หามจัดวางสินคาที่ จําหนายในลักษณะใด ๆ  ตามที่ เจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

้หนา   ๑๑๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 (๕)  รักษาความสะอาดบริเวณท่ีจําหนายสินคาอยูเสมอท้ังในระหวางท่ีจําหนายสินคา  

และหลังจากเลิกทําการจําหนายสินคา 

 (๖)  จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกตองดวยสุขลักษณะไวใหเพียงพอ  และไมถายเทท้ิง

ลงในทอหรือทางระบายน้ํา  หรือในที่หรือทางสาธารณะ 

 (๗) หามกระทําการใด ๆ  กับตนไม  เชน  พาด  ติดตั้ง  วางแผงจําหนายสินคา   

หรือเกาะเกี่ยวสายไฟฟา  หลอดไฟฟาหรืออุปกรณประกอบในการจําหนายสินคา  รวมตลอดถึงการตอกตะปู

ผูกเชือกหรือยึดส่ิงหนึ่งส่ิงใดโดยเด็ดขาด 

 (๘)  หามใชเครื่องกําเนิดไฟฟา  เครื่องขยายเสียง  หรือเปดวิทยุเทป  หรือกระทําโดยวิธีอื่นใด

ที่กอใหเกิดเสียงดังจนเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น 

 (๙)  เก็บวัสดุอุปกรณที่ใชในการจําหนายสินคาออกจากบริเวณที่อนุญาตใหแลวเสร็จ  

โดยไมชักชาหลังจากเลิกทําการจําหนายสินคา 

 (๑๐)  หยุดประกอบการจําหนายสินคาเพ่ือประโยชนทางดานสุขลักษณะ  การรักษา  

ความสะอาดสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา  

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

 (๑๑)  ปฏิบัติการอื่นใดท่ีจําเปนเพ่ือใหตองดวยสุขลักษณะตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น  

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๗  ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคา

ในท่ีหนึ่งที่ใดเปนปกติ  ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๖ 

 (๒) อาหารสดท่ีนํามาจําหนาย  หรือนํามาประกอบ  ปรุงอาหารเพ่ือจําหนาย 

ตองเปนอาหารสดที่มีคุณภาพดี  สะอาด  ปลอดภัยตอผูบริโภค  รวมท้ังมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิ 

ที่เหมาะสมและเก็บเปนสัดสวนมีการปกปดไมวางบนพ้ืนหรือบริเวณท่ีอาจทําใหอาหารปนเปอนได 

 (๓)  อาหารแหงที่นํามาจําหนาย  หรือนํามาประกอบ  ปรุงอาหารเพ่ือจําหนายตองสะอาด  

ปลอดภัย  ไมมีการปนเปอนและมีการเก็บอยางเหมาะสม 

 (๔) อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท  เครื่องปรุงรส  และวัตถุเ จือปนอาหาร 

ตองปลอดภัยไดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

้หนา   ๑๑๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 (๕)  อาหารประเภทปรุงสําเร็จตองเก็บในภาชนะที่สะอาด  ปลอดภัย  และมีการปองกัน  

การปนเปอน  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  

 (๖)  น้ําดื่มและเครื่องดื่มที่นํามาจําหนายตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย   

วาดวยอาหาร  โดยบรรจุในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปด  และปองกันการปนเปอน  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  

๖๐  เซนติเมตร 

 (๗) น้ําดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย   

๑๕  เซนติเมตร  และตองทําความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาดกอนนํามาจําหนาย 

 (๘)  น้ําแข็งสําหรับบริโภคตองสะอาด  มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร  

มีการเก็บในภาชนะท่ีสะอาด  สภาพดี  มีฝาปด  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๑๕  เซนติเมตร  ปากขอบภาชนะสูง  

จากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  และไมวางในบริเวณท่ีอาจกอใหเกิดการปนเปอน  รวมท้ังตองไมนําอาหาร

หรือส่ิงของอยางอื่นไปแชรวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค 

 (๙)  ใชอุปกรณที่สะอาด  มีดาม  สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งสําหรับบริโภคโดยเฉพาะ 

 (๑๐)  ภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องปรุงรส  วัตถุเจือปนอาหาร  เครื่องดื่ม  และอุปกรณ

เครื่องใชตาง ๆ  ตองสะอาดและทําจากวัสดุที่ปลอดภัย  เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท  มีสภาพดี 

ไมชํารุดและมีการปองกันการปนเปอนท่ีเหมาะสม 

 (๑๑)  จัดเก็บภาชนะ  อุปกรณ  เครื่องใชไวในภาชนะที่สะอาด  สูงจากพ้ืนอยางนอย  

๖๐  เซนติเมตร  หรือมีการปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม 

 (๑๒)  ตูอบ  เตาอบ  เตาไมโครเวฟ  ตองสะอาด  มีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  สภาพดีไมชํารุด 

 (๑๓)  ภาชนะ  อุปกรณ  เครื่องใชที่รอการลาง  และเศษอาหารตองเก็บในท่ีที่สามารถ

ปองกันสัตวและแมลงนําโรคได 

 (๑๔)  ลางภาชนะอุปกรณและเครื่องใชทุกประเภทใหสะอาดโดยใชสารทําความสะอาด  

ที่ปลอดภัย 

 (๑๕)  น้ําใชและภาชนะบรรจุน้ําใชตองสะอาด  ปลอดภัย 

 (๑๖)  ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอหรือไมเปนพาหะ  

นําโรคติดตอ  หรือไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ  ไดแก  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด  

คางทูม  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  

้หนา   ๑๑๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว  โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ   

หากเจ็บปวยตองหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวใหหายกอนจึงกลับมาปฏิบัติงานตอไป 

 (๑๗)  ผูสัมผัสอาหารตองแตงกายสะอาดและเปนแบบที่สามารถปองกันการปนเปอน   

สูอาหารได  และสวมผากันเปอนท่ีสะอาด  สวมรองเทาหุมสน  มีส่ิงปกปดเสนผมมิใหตกลงปนเปอนใน

อาหาร 

 (๑๘)  ผูสัมผัสอาหารตองลางมือและปฏิบัติตนในการเตรียม  ปรุง  ประกอบ  จําหนาย  

และเสิรฟอาหาร  ใหถูกสุขลักษณะ  รักษาความสะอาดมือและเล็บ  ถามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคือง

ผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้วมือตองทําแผลใหเรียบรอย 

 (๑๙) หามผู สัมผัสอาหารสูบบุหรี่   ขบเคี้ยว  รับประทานอาหารในขณะเตรียม   

ทําประกอบ  ปรุงหรือจําหนายอาหารหรือไมไอจามรดบนอาหาร  และไมกระทําการใด ๆ  ที่จะทําใหเกิด

การปนเปอนตออาหารหรือกอใหเกิดโรคได 

 (๒๐)  ตองมีการปองกันอันตราย  และปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญเนื่องจากการจําหนาย  

ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

 (๒๑)  หามถาย  เททิ้งน้ําที่มีเศษอาหารหรือไขมันจากการลางเครื่องมือ  เครื่องใชภาชนะ

และอุปกรณในการจําหนายอาหารลงในทอหรือทางระบายน้ํา  หรือในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ  ๘  ในการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย  ผูจําหนาย   

และผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  จําหนายสินคาในบริเวณที่ไดรับใบอนุญาต 

 (๒)  แตงกายสะอาดสุภาพเรียบรอย 

 (๓)  หามทิ้งมูลฝอยจากการเรขายลงในทอหรือทางระบายน้ํา  หรือในท่ีหรือทางสาธารณะ 

 (๔)  หามใชเครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทปหรือสงเสียงดังในขณะท่ีเรขายจนเกิด 

เหตุรําคาญแกผูอื่น 

 (๕)  หยุดประกอบการคาเพ่ือประโยชนทางดานสุขลักษณะ  การรักษาความสะอาด

สาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการตามที่ เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

 (๖)  ปฏิบัติการอื่นใดที่จําเปนเพ่ือใหตองดวยสุขลักษณะตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

้หนา   ๑๑๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ขอ  ๙  ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย  

ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๘ 

 (๒) อาหารสดท่ีนํามาจําหนาย  หรือนํามาประกอบ  ปรุงอาหารเพ่ือจําหนาย 

ตองเปนอาหารสดที่มีคุณภาพดี  สะอาด  ปลอดภัยตอผูบริโภค  รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิ 

ที่เหมาะสม  และเก็บเปนสัดสวน  มีการปกปด  ไมวางบนพ้ืนหรือบริเวณท่ีอาจทําใหอาหารปนเปอนได 

 (๓)  อาหารแหงที่นํามาจําหนาย  หรือนํามาประกอบ  ปรุงอาหารเพ่ือจําหนายตองสะอาด  

ปลอดภัย  ไมมีการปนเปอนและมีการเก็บอยางเหมาะสม 

 (๔)  อาหารในภาชนะท่ีบรรจุที่ปดสนิท  เครื่องปรุงรส  และวัตถุเจือปนอาหาร  ตองปลอดภัย  

ไดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

 (๕)  อาหารประเภทปรุงสําเร็จตองเก็บในภาชนะที่สะอาด  ปลอดภัย  และมีการปองกัน  

การปนเปอนวางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

 (๖)  น้ําดื่มและเครื่องดื่มที่นํามาจําหนายตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย 

วาดวยอาหาร  โดยบรรจุในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปด  และปองกันการปนเปอนวางสูงจากพ้ืน   

อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

 (๗) น้ําดื่มและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย   

๑๕  เซนติเมตร  และตองทําความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาดกอนนํามาจําหนาย 

 (๘)  น้ําแข็งสําหรับบริโภคตองสะอาด  มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร  

มีการเก็บในภาชนะที่สะอาด  สภาพดี  มีฝาปดวางสูงจากพ้ืน  อยางนอย  ๑๕  เซนติเมตร  ปากขอบภาชนะ   

สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  และไมวางในบริเวณท่ีอาจกอใหเกิดการปนเปอน  รวมทั้ง 

ตองไมนําอาหารหรือส่ิงของอยางอื่นไปแชรวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค 

 (๙)  ใชอุปกรณที่สะอาด  มีดาม  สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งสําหรับบริโภคโดยเฉพาะ 

 (๑๐)  ภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องปรุงรส  วัตถุเจือปนอาหาร  เครื่องดื่ม  และอุปกรณ

เครื่องใชตาง ๆ  ตองสะอาดและทําจากวัสดุที่ปลอดภัย  เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท  มีสภาพดี 

ไมชํารุดและมีการปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม 

้หนา   ๑๒๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 (๑๑)  จัดเก็บภาชนะ  อุปกรณ  เครื่องใชไวในภาชนะที่สะอาด  สูงจากพ้ืนอยางนอย  

๖๐  เซนติเมตร  หรือมีการปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม 

 (๑๒)  ตูอบ  เตาอบ  เตาไมโครเวฟ  ตองสะอาด  มีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  สภาพดีไมชํารุด 

 (๑๓)  ภาชนะ  อุปกรณ  เครื่องใชที่รอการลาง  และเศษอาหารตองเก็บในท่ีที่สามารถ

ปองกันสัตวและแมลงนําโรคได 

 (๑๔)  ลางภาชนะอุปกรณและเครื่องใชทุกประเภทใหสะอาดโดยใชสารทําความสะอาด  

ที่ปลอดภัย 

 (๑๕)  น้ําใชและภาชนะบรรจุน้ําใชตองสะอาด  ปลอดภัย 

 (๑๖)  ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอหรือไมเปนพาหะ  

นําโรคติดตอ  หรือไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ  ไดแก  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด  

คางทูม  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  

ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว  โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ   

หากเจ็บปวยตองหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวใหหายกอนจึงกลับมาปฏิบัติงานตอไป 

 (๑๗)  ผูสัมผัสอาหารตองแตงกายสะอาดและเปนแบบที่สามารถปองกันการปนเปอน   

สูอาหารได  และสวมผากันเปอนที่สะอาด  สวมรองเทาหุมสน  มีส่ิงปกปดเสนผมมิใหตกลงปนเปอนในอาหาร 

 (๑๘)  ผูสัมผัสอาหารตองลางมือและปฏิบัติตนในการเตรียม  ปรุง  ประกอบ  จําหนาย  

และเสิรฟอาหารใหถูกสุขลักษณะ  รักษาความสะอาดมือและเล็บ  ถามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคือง

ผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้วมือตองทําแผลใหเรียบรอย 

 (๑๙)  หามผูสัมผัสอาหารสูบบหุรี่  ขบเคี้ยว  รับประทานอาหารในขณะเตรียม  ทํา  ประกอบ  

ปรุงหรือจําหนายอาหารหรอืไมไอจามรดบนอาหาร  และไมกระทําการใด ๆ  ที่จะทําใหเกิดการปนเปอนอาหาร

หรือกอใหเกิดโรคได 

 (๒๐)  ตองมีการปองกันอันตราย  และปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญเนื่องจากการจําหนาย  

ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

 (๒๑)  หามถาย  เททิ้งน้ําท่ีมีเศษอาหารหรือไขมันจากการลางเครื่องมือเครื่องใชภาชนะ  

และอุปกรณในการจําหนายอาหารลงในทอหรือทางระบายน้ํา  หรือในที่หรือทางสาธารณะ 

้หนา   ๑๒๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ขอ ๙ หามผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวาเปน

โรคติดตอหรือเปนพาหะของโรคติดตอ  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  วัณโรค 

 (๒)  อหิวาตกโรค 

 (๓)  ไขรากสาดนอย  (ไทฟอยด) 

 (๔)  โรคบิด 

 (๕)  ไขสุกใส 

 (๖)  โรคคางทูม 

 (๗)  โรคเรื้อน 

 (๘)  โรคผิวหนังที่นารังเกียจ 

 (๙)  โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 

 (๑๐)  โรคติดตออื่น ๆ  ที่ทางราชการกําหนด 

หมวด  ๓ 

ใบอนุญาต 
 

 

ขอ  ๑๐  เจาพนักงานทองถิ่นมีหนาท่ีควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชนใชสอย  

ของประชาชนท่ัวไปหามใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  ไมวาจะเปนการจําหนาย 

โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น  ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นระบุชนิด  หรือประเภท

ของสินคาลักษณะวิธีการจําหนายสินคา  และสถานท่ีท่ีจะจัดวางสินคาเพ่ือจําหนายในกรณีท่ีจะมีการจัดวาง

สินคาในท่ีหนึ่งที่ใดเปนปกติ  รวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได

การเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา  ลักษณะวิธีการจําหนายสินคาหรือสถานที่จัดวางสินคา 

ใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาตจะกระทําไดตอเมื่อผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

และเจาพนักงานทองถิ่นไดจดแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว 

้หนา   ๑๒๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ขอ  ๑๑  ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะจะตองย่ืนคําขอ  

รับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 (๕)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 (๓)  อื่น ๆ  ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

 ขอ  ๑๒  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตองครบถวน  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการได  

ในขณะนั้น  ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา  

ที่ กํ าหนดโดยให เจ าหน า ท่ีและ ผู ย่ืนคํ าขอลงนามไว ในบัน ทึกนั้ นด วยเจ าพนักงานทองถิ่ น 

ตองออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบ 

ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน  แตตองมี

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา  ตามวรรคสอง

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ   

ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ 

พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 

ขอ  ๑๓  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร  

ใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ  ๑๔  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ   

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

้หนา   ๑๒๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ขอ  ๑๕  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๖ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก  

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

 (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๑๗  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง  

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้ 

หรือเงื่อนไข  ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกิน

สิบหาวัน 

ขอ  ๑๘  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

 (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

 (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรบัใบอนุญาตตามขอบญัญัตนิี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสม  

กับการดํารงชีพของประชาชน 

้หนา   ๑๒๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ขอ  ๑๙  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง  

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน  

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๐  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๔ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 
 

 

ขอ  ๒๑  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครัง้แรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  

สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๒  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 

 ขอ  ๒๓  ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไว

ในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๕  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ประเสริฐ  บญุประเสริฐ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหวัเขา 

้หนา   ๑๒๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



บัญชอีตัราคาธรรมเนยีม 

ทายขอบัญญตัิองคการบรหิารสวนตาํบลหวัเขา 

เรื่อง  การจาํหนายสนิคาในทีห่รือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

ลาํดับที ่ รายการ 
อัตราคาธรรมเนยีม  

บาท/ป 

๑ คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวาง

สินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดโดยปกติ 

๑.๑  ไมเกิน  ๕  ตารางเมตร 

๑.๒  ตั้งแต  ๕  -  ๑๐  ตารางเมตร 

๑.๓  ตั้งแต  ๑๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๒ คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจําหนายโดยลักษณะการเรขาย ๕๐ 

 



 

 

 

คําขอรบัใบอนญุาต 

ประกอบกจิการจําหนายสนิคาในทีห่รือทางสาธารณะ 

 

เขียนท่ี......................................................... 

วันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ........... 

๑.  ขาพเจา.....................................................................อายุ...............ป  สัญชาติ..............................

โดย.......................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม

.............................................................................................................ท่ีอยู เลขท่ี...........................หมูท่ี...............

ตรอก/ซอย.....................................ถนน..........................................แขวง/ตําบล.....................................................

เขต/อําเภอ..............................จังหวัด...............................หมายเลขโทรศัพท..................................ผูขออนุญาต 

๒.  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  ดังนี้ 

  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ....................) 

  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  ไดแก 

 ………………………………………………........................................................................................... 

  หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

  ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

  หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด  คือ 

๑) ....................................................................... 

๒) ....................................................................... 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

  (ลงชื่อ)..............................................ผูขอรับใบอนุญาต 

          (............................................) 

คําขอเลขท่ี.........../............... 

       (เจาหนาท่ีกรอก) 
 



สวนของเจาหนาที ่

ใบรบัคําขอรบัใบอนญุาต 

 

เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ............... 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน   ครบ 

   ไมครบ  คือ 

๑) .............................................................. 

๒) .............................................................. 

๓) .............................................................. 

 

    (ลงชื่อ)   

            (.........................................) 

  ตําแหนง........................................... 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สวนของผูขอรบัใบอนุญาต 

ใบรบัคําขอรบัใบอนญุาต 

 

เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ............... 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน   ครบ 

   ไมครบ  คือ 

๑) .............................................................. 

๒) .............................................................. 

๓) .............................................................. 

 

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ภายใน........ .....วัน 

นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

 

    (ลงชื่อ)   

            (..........................................) 

  ตําแหนง........................................... 



 

 

คําขอตออายุใบอนญุาต 

ประกอบกจิการจําหนายสนิคาในทีห่รือทางสาธารณะ 

เขียนท่ี......................................................... 

วันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ........... 

๑.  ขาพเจา.....................................................................อายุ...............ป  สัญชาติ............................

โดย................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ปรากฏตาม...............................................................................................................ท่ีอยูเลขท่ี................. ...........

หมูท่ี...............ตรอก/ซอย................................ถนน.....................................แขวง/ตําบล.......................................

เขต/อําเภอ..............................จังหวัด...............................หมายเลขโทรศัพท...................................ผูขออนุญาต 

๒.  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  ดังนี้ 

  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ....................) 

  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  ไดแก 

 ………………………………………………........................................................................................... 

  หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

  ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

  หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด  คือ 

๑) ....................................................................... 

๒) ....................................................................... 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

  (ลงชื่อ)..............................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 

          (............................................) 

คําขอเลขท่ี.........../............... 

       (เจาหนาท่ีกรอก) 
 



สวนของเจาหนาที ่

ใบรบัคําขอตออายุใบอนญุาต 

 

เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ............... 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน   ครบ 

   ไมครบ  คือ 

๑) .............................................................. 

๒) .............................................................. 

๓) .............................................................. 

 

    (ลงชื่อ)   

            (..........................................) 

  ตําแหนง........................................... 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สวนของผูขอตออายใุบอนุญาต 

ใบรบัคําขอตออายุใบอนญุาต 

 

เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ............... 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน   ครบ 

   ไมครบ  คือ 

๑) .............................................................. 

๒) .............................................................. 

๓) .............................................................. 

 

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ภายใน........ .....วัน 

นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

 

    (ลงชื่อ)   

            (..........................................) 

  ตําแหนง........................................... 

 

 

 



 

 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกจิการจําหนายสนิคาในทีห่รือทางสาธารณะ 

เลมท่ี..........เลขท่ี............./................ 

(๑)  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให...................................................................สัญชาติ.........................

อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี............ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด.................................

หมายเลขโทรศัพท........................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ...........................................................ประเภท...........................................

ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด........................................

หมายเลขโทรศัพท........................................... 

เสียคาธรรมเนียมปละ...........................บาท  (.......................................................)  ตามใบเสร็จรับเงิน

เลมท่ี...........เลขท่ี.................ลงวันท่ี............................................ 

(๒)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลหัวเขา  เรื่อง  การควบคุมการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

(๓)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๔)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 

 (๔.๑)..................................................................................................................... 

 (๔.๒)..................................................................................................................... 

(๕)  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน............................พ.ศ................ 

(๖)  ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุ  วันท่ี...............เดือน............................พ.ศ................ 

  (ลงชื่อ) 

          (..............................................) 

  ตําแหนง.............................................. 

               เจาพนักงานทองถ่ิน 

คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 

  ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 

 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 



รายการตออายใุบอนญุาตและเสยีคาธรรมเนยีม 

 

ว/ด/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

ว/ด/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี ว/ด/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



คําขอรบัใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกจิการจําหนายสนิคาในทีห่รือทางสาธารณะ 

 

เขียนท่ี....………………………………..……...…… 

วันท่ี……….เดือน………...……..พ.ศ.………….… 

ขาพเจา…………....................………..….…………..อายุ………..………..ปสัญชาติ…………….…………….. 

อยูบานเลขท่ี….........….…….หมูท่ี…….....……..ตรอก/ซอย………...………………….ถนน……………………………………… 

แขวง/ตําบล………..........……………….เขต/อําเภอ…………....…………....…………จังหวัด……..………..….………………… 

หมายเลขโทรศัพท……..………….…………... 

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต.................................................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

ดังตอไปนี้ 

(๑)  ขาพเจาไดรับใบอนุญาตใหประกอบการ................................................................................... 

ประเภท.............................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ….……….…….........……ตารางเมตร 

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี…........…...…หมูท่ี……............….ตรอก/ซอย…………….…..…..….……….ถนน……….……....………… 

ตําบล….................………อําเภอ………….………จังหวัด……...…………หมายเลขโทรศัพท……….……………...…….…… 

ตามใบอนุญาต  เลมท่ี…...  เลขท่ี…...…/.….………..ออกให  เม่ือวันท่ี…..….….เดือน………………พ.ศ…...........……… 

 (๒)  ใบอนุญาตไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด  เม่ือวันท่ี……....…เดือน……….………….พ.ศ..…………….. 

 (๓)  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

   เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

   ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจงเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

  (ลงชื่อ)………………......………..……………….ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

          (…………….……...............…………….) 


