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หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 
 

เหตุผล 

โดยที่การด าเนินกิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ไม่ถูกต้อง ด้วยสุขลักษณะ 
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก าหนด
สุขลักษณะ ในการด าเนินกิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิจการ
จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อบัญญัติ อบต.หัวเขา เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 

 
 
 
 

ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
เรื่อง การควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  

พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ  
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลละองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 
และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ              
บางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 
มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเขา และนายอ าเภอเดิมบางนางบวช จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้   
 

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา เรื่อง การควบคุมการ
จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ”  

 
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ตั้งแต่วันถัดจาก                   

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 
ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 

“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน 
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
“ผู้จ าหน่ายสินค้า” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
“ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม 

ปรุง ประกอบ จ าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ ได้แก่ ผู้เตรียม ผู้ปรุง                     
ผู้ประกอบ ผู้เสิร์ฟ 

 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน                    
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได)้  

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา) 



 
 

ข้อบัญญัติ อบต.หัวเขา เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้ง                         
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

 
ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้              

และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

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

ข้อ ๕ ให้ผู้ด าเนินกิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดตามข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  

 
 

หมวด ๒ 
สุขลักษณะในการด าเนินกิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

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

ข้อ ๖ ในการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด
เป็นปกติ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าต้องแต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
(๒) แผงส าหรับวางสินค้า เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ รถเข็น ต้องท าด้วยวัสดุที่แข็งแรงมีขนาด

และความสูงจากพ้ืนตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
(๓) จัดวางสินค้า อุปกรณ์ประกอบในการจ าหน่ายสินค้าและทรัพย์สินใดๆ ให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อยไม่ยื่นล้ าบริเวณที่ก าหนด รวมทั้งตัวผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าต้องไม่ล้ าลงมาในผิว
จราจร 

(๔) ห้ามจัดวางสินค้าที่จ า หน่ายในลักษณะใด ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

(๕) รักษาความสะอาดบริเวณที่จ าหน่ายสินค้าอยู่เสมอทั้งในระหว่างที่จ าหน่ายสินค้า             
และหลังจากเลิกท าการจ าหน่ายสินค้า 

(๖) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเททิ้ง
ลงในท่อหรือทางระบายน้ า หรือในที่หรือทางสาธารณะ 

(๗) ห้ามกระท าการใด ๆ กับต้นไม ้เช่น พาด ติดต้ัง วางแผงจ าหน่ายสินค้า หรือเกาะเกี่ยว
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ประกอบในการจ าหน่ายสินค้า รวมตลอดถึงการตอกตะปูผูกเชือกหรือยึด  
สิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเด็ดขาด 



 
 

ข้อบัญญัติ อบต.หัวเขา เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

(๘) ห้ามใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง หรือเปิดวิทยุเทป หรือกระท าโดยวิธีอ่ืนใด
ที่ก่อให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น 

(๙) เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจ าหน่ายสินค้าออกจากบริเวณที่อนุญาตให้แล้วเสร็จ               
โดยไม่ชักช้าหลังจากเลิกท าการจ าหน่ายสินค้า 

(๑๐) หยุดประกอบการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษา                
ความสะอาดสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน า                        
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่จ าเป็นเพ่ือให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น                          
โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

 
ข้อ 7 ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวาง  

สินค้าในที่หนึ่งที่ใดเปน็ปกติ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖ 
(๒) อาหารสดที่น ามาจ าหน่าย หรือน ามาประกอบ ปรุงอาหารเพ่ือจ าหน่ายต้องเป็นอาหาร

สดที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมและเก็บ                   
เป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณท่ีอาจท าให้อาหารปนเปื้อนได้ 

(๓) อาหารแห้งที่น ามาจ าหน่าย หรือน ามาประกอบ ปรุงอาหารเพ่ือจ าหน่ายต้องสะอาด 
ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม 

(๔) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหารต้องปลอดภัย 
ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

(๕) อาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกัน 
การปนเปื้อน วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร(6) น้ าแข็งท่ีใช้บริโภค 

(๖) น้ าดื่มและเครื่องดื่มที่น ามาจ าหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย                
ว่าด้วยอาหาร โดยบรรจุในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ 
เซนติเมตร 

(๗) น้ าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๑๕ 
เซนติเมตร และต้องท าความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนน ามาจ าหน่าย 

(๘) น้ าแข็งส าหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร                    
มีการเก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูง             
จากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่น าอาหาร
หรือสิ่งของอย่างอ่ืนไปแช่รวมกับน้ าแข็งส าหรับบริโภค 

(๙) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม ส าหรับคีบหรือตักน้ าแข็งส าหรับบริโภคโดยเฉพาะ 
(๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์

เครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องสะอาดและท าจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดีไม่ช ารุด
และมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 

(๑๑) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะที่สะอาด สูงจากพ้ืน อย่างน้อย ๖๐ 
เซนติเมตร หรือมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 

(๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดีไม่ช ารุด 



 
 

ข้อบัญญัติ อบต.หัวเขา เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

(๑๓) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหารต้องเก็บในที่ ที่สามารถ
ป้องกันสัตว์และแมลงน าโรคได้ 

(๑๔) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สารท าความสะอาด                
ที่ปลอดภัย 

(๑๕) น้ าใช้และภาชนะบรรจุน้ าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย 
(๑๖) ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือไม่เป็นพาหะ              

น าโรคติดต่อ หรือไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม                
วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม                      
ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หากเจ็บป่วย
ต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป 

(๑๗) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อน               
สู่อาหารได ้และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร 

(๑๘) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จ าหน่าย             
และเสิร์ฟอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคือง
ผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้วมือต้องท าแผลให้เรียบร้อย 

(๑๙) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ท าประกอบ 
ปรุงหรือจ าหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระท าการใด ๆ ที่จะท าให้เกิดการปนเปื้อน                 
ต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้ 

(๒๐) ต้องมีการป้องกันอันตราย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญเนื่องจากการจ าหน่าย    
ท า ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 

(๒๑) ห้ามถ่าย เททิ้งน้ าที่มีเศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครื่องมือ เครื่องใช้ภาชนะ
และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน้ า หรือในที่หรือทางสาธารณะ 
 

ข้อ 8 ในการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิ ธีการเร่ขาย ผู้จ าหน่าย                 
และผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) จ าหน่ายสินค้าในบริเวณที่ได้รับใบอนุญาต 
(2) แต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อย 
(3) ห้ามทิ้งมูลฝอยจากการเร่ขายลงในท่อหรือทางระบายน้ า หรือในที่หรือทางสาธารณะ

(4) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือส่งเสียงดังในขณะที่เร่ขายจนเกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
(5) หยุดประกอบการค้าเพ่ือประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความสะอาด

สาธารณะประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขก าหนด 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่จ าเป็นเพ่ือให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนด 
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ข้อ 9 ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย  
ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8 
(2) อาหารสดที่น ามาจ าหน่าย หรือน ามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจ าหน่ายต้องเป็นอาหาร

สดที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บ                 
เป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณท่ีอาจท าให้อาหารปนเปื้อนได้ 

(๓) อาหารแห้งที่น ามาจ าหน่าย หรือน ามาประกอบ ปรุงอาหารเพ่ือจ าหน่ายต้องสะอาด 
ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม 

(๔) อาหารในภาชนะท่ีบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ต้องปลอดภัย 
ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

(๕) อาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกัน  
การปนเปื้อนวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 

(๖) น้ าดื่มและเครื่องดื่มที่น ามาจ าหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วย
อาหาร โดยบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อนวางสูงจากพ้ืน อย่างน้อย ๖๐ 
เซนติเมตร 

(๗) น้ าดื่มและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพ้ืน  อย่างน้อย ๑๕ 
เซนติเมตร และต้องท าความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนน ามาจ าหน่าย 

(๘) น้ าแข็งส าหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร              
มีการเก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิดวางสูงจากพ้ืน อย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบภาชนะ                
สูงจากพ้ืน อย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร และไม่วางในบริเวณท่ีอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่น าอาหาร
หรือสิ่งของอย่างอ่ืนไปแช่รวมกับน้ าแข็งส าหรับบริโภค 

(๙) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม ส าหรับคีบหรือตักน้ าแข็งส าหรับบริโภคโดยเฉพาะ 
(๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์

เครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องสะอาดและท าจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดีไม่ช ารุด
และมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 

(๑๑) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะที่สะอาด สูงจากพ้ืนอย่างน้อย                       
๖๐ เซนติเมตร หรือมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 

(๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดีไม่ช ารุด 
(๑๓) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหารต้องเก็บในที่ ที่สามารถ

ป้องกันสัตว์และแมลงน าโรคได้ 
(๑๔) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สารท าความสะอาด                          

ที่ปลอดภัย 
(๑๕) น้ าใช้และภาชนะบรรจุน้ าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย 
(๑๖) ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือไม่เป็นพาหะ               

น าโรคติดต่อ หรือไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม               
วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม                     
ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หากเจ็บป่วย               
ต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป 
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(๑๗) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อน               
สู่อาหารได ้และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร 

(๑๘) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จ าหน่าย               
และเสิร์ฟอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคือง
ผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้วมือต้องท าแผลให้เรียบร้อย 

(๑๙) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียมท าประกอบ 
ปรุงหรือจ าหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระท าการใด ๆ ที่จะท าให้เกิดการปนเปื้อนอาหาร
หรือก่อให้เกิดโรคได ้

(๒๐) ต้องมีการป้องกันอันตราย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญเนื่องจากการจ าหน่าย 
ท า ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 

(๒๑) ห้ามถ่าย เททิ้งน้ าที่มีเศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครื่องมือเครื่องใช้ภาชนะ  
และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน้ า หรือในที่หรือทางสาธารณะ 

 
ข้อ ๙ ห้ามผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็น 
โรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคติดต่อดังต่อไปนี้ 

(1) วัณโรค 
(2) อหิวาตกโรค 
(3) ไข้รากสาดน้อย(ไทฟอยด์) 
(4) โรคบิด 
(5) ไข้สุกใส 
(6) โรคคางทูม 
(7) โรคเรื้อน 
(8) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
(9) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 
(10) โรคติดต่ออ่ืนๆ ที่ทางราชการก าหนด 
 

หมวด ๓ 
ใบอนุญาต 

---------------------------------- 
ข้อ ๑๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอย              

ของประชาชนทั่วไปห้ามให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยลักษณะ
วิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น                    
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้าลักษณะวิธีการ
จ าหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพ่ือจ าหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  
รวมทั้งจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภท                 
ของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต                
จะกระท าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้ าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้ง                      
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว 



 
 

ข้อบัญญัติ อบต.หัวเขา เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 
ข้อ 11 ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นค าขอ             

รับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๕) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 

ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน                 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ  หากไม่สามารถด าเนินการได้               
ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา                   
ที่ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต                 
หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอ                        
ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ง                 
ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา                
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี ทั้งนี้หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา                      
ยังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณา              
แล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจ้งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 

 
ข้อ 13 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ              

แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร              
ให้ถือว่าสละสิทธิ์  

 
ข้อ ๑๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ              

เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
 
ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย             

ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาต

ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุด                  
ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก                 
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

 
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง               

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไข                 
ที่ระบุ ไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้                  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

 
ข้อ ๑๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข      

พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับ                    
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม                      
กับ                การด ารงชีพของประชาชน 

 
ข้อ ๑๙ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าวให้ส่งค าสั่ง                  
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงาน                
ของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง  หรือวัน               
ปิดค าสั่งแล้ว แต่กรณี 

ข้อ ๒๐ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
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หมวด ๔ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

---------------------------------- 
 
ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนด                   

ไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อนใบอนุญาต            
สิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไปในกรณีที่ผู้มีหน้าที่
ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น               
มีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

 
ข้อ ๒๒ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 
 
ข้อ ๒๓ ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษ                  

ตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
ข้อ ๒๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มี

อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

         ประกาศ  ณ  วันที่................เดือน...............................พ.ศ.................... 
  
      (ลงชื่อ) 
  
                        (  นายประเสริฐ   บุญประเสริฐ ) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

        เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ) 
 
               (  นายวัฒนา   ยัง่ยืน ) 
              นายอ าเภอเดิมบางนางบวช  
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

ล าดับที่ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

บาท/ปี 
 

๑ 
 
ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ 
๑.๑ ไม่เกิน ๕ ตารางเมตร 
๑.๒ ตั้งแต่ ๕ – ๑๐ ตารางเมตร 
๑.๓ ตั้งแต ่๑๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๒ 
 
ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย 

 
๕๐ 
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ค าขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 
เขียนที่..................................................................... 

 

วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. .......... 
 

๑. ข้าพเจ้า..................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ........................... 
โดย................................................................................................................ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม.............................................................................................................ที่อยู่เลขที่........................... 
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย................................ถนน....................................แขวง/ต าบล...................................... 
เขต/อ าเภอ..............................จังหวัด...............................หมายเลขโทรศัพท์..................................ผู้ขออนุญาต 
 
๒. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้ 

  ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ....................) 
  ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

                       ………………………………………………...........................................................................................  
                  หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
                  ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
                  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
                  หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
                  เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ 

๑)....................................................................... 
๒)....................................................................... 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในค าขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 
 
                                         (ลงชื่อ) .............................................. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                                    

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

ค าขอเลขที่......./........... 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 
 



 
 

ข้อบัญญัติ อบต.หัวเขา เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต 

 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน           ครบ 
                                                 ไม่ครบ คือ 

๑).............................................................. 
๒).............................................................. 
๓).............................................................. 

 
                                                                                     (ลงชื่อ)  
                                              

                                                        (.......................................) 
                                              ต าแหน่ง........................................... 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต 

 
 

เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน           ครบ 
                                                 ไม่ครบ คือ 

๑).............................................................. 
๒).............................................................. 
๓).............................................................. 

ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วัน 
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 
                                                                                        
                                                                                       (ลงชื่อ)  
                                              

                                                        (.......................................) 
                                              ต าแหน่ง........................................... 
 
 
 



 
 

ข้อบัญญัติ อบต.หัวเขา เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 
 

ค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 
เขียนที่….................................................................. 
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. .......... 

 
๑. ข้าพเจ้า.................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ...........................

โดย................................................................................................................ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม............................................................................................................................................... ............. 
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน....................................... 
แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด........................................ 
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต 

๒. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ....................) 
 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่....................................................... 
 หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ 

๑)....................................................................... 
๒)....................................................................... 

 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในค าขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
                                 (ลงชื่อ).............................................. ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                                           

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

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 

ค าขอเลขที่......./........... 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 
 



 
 

ข้อบัญญัติ อบต.หัวเขา เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

ใบรับค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
 

เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน             ครบ 
                                                   ไม่ครบ คือ 

๑).............................................................. 
๒).............................................................. 
๓).............................................................. 

                                                                          
                                               (ลงชื่อ)  
                                              

                                                        (.......................................) 
                                              ต าแหน่ง........................................... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
ส่วนของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
ใบรับค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน                 ครบ 
                                                       ไม่ครบ คือ 

๑).............................................................. 
๒).............................................................. 
๓).............................................................. 

ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วัน 
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 
 
 
                                               (ลงชื่อ)  
                                              

                                                        (.......................................) 
                                              ต าแหน่ง........................................... 
 
 
 
 

 



 
 

ข้อบัญญัติ อบต.หัวเขา เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 
 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 
เล่มที่..........เลขที.่............/................ 

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้...........................................................สัญชาติ....................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่........ต าบล.............................อ าเภอ...........................จังหวัด................................. 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................... ประเภท......................................... 
ต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ต าบล.............................อ าเภอ...........................จังหวัด........................................ 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท (.......................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................ 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนต าบลโคกคอก เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
(๔.๑) ....................................................................................................................  
(๔.๒) ......................................................................... ............................................. 

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............ 
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุ    วันที.่...........เดือน..................................พ.ศ. ............. 

 
                                                           (ลงชื่อ) 
                                                   
                                                                    (............................................) 
                                                           ต าแหน่ง.............................................. 
                                                                        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ค าเตือน 
(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 
     ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 

(มีต่อด้านหลัง) 
( ด้านหลัง ) 



 
 

ข้อบัญญัติ อบต.หัวเขา เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 
 

ว / ด /ป  
ที่ออกใบอนุญาต 

ว / ด / ป  
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ ว / ด / ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อบัญญัติ อบต.หัวเขา เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 
เขียนที่....………………………………..……...…… 
วันที่……….เดือน………...……..พ.ศ.………….… 

 
ข้าพเจ้า…………....................………..….…………..อายุ………..………..ปีสัญชาติ…………….…………….. 

อยู่บ้านเลขท่ี….........….…….หมู่ที่…….....……..ตรอก/ซอย………...………………….ถนน……………………………………… 
แขวง/ต าบล………..........……………….เขต/อ าเภอ…………....…………....…………จังหวัด……..………..….………………… 
หมายเลขโทรศัพท์……..………….…………... 

ขอยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต...........................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการ...................................................................................  
ประเภท............................................................................. พ้ืนที่ประกอบการ….……….…….........……ตารางเมตร 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่…........…...…หมู่ที่……............….ตรอก/ซอย…………….…..…..….……….ถนน……….……....………… 
ต าบล….................………อ าเภอ………….………จังหวัด……...…………หมายเลขโทรศัพท์……….……………...…….…… 
ตามใบอนุญาต เล่มที…่... เลขที…่...…/.….………..ออกให้เมื่อวันที่…..….….เดือน………………พ.ศ…...........……… 

(๒) ใบอนุญาตได้สูญหาย/ถูกท าลาย/ช ารุดเมื่อวันที่……....…เดือน……….…………….พ.ศ..…………….. 
(๓) พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ 

                      เอกสารแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณสีูญหายหรือถูกท าลาย 
                      ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจ้งเดิมกรณีช ารุดในสาระส าคัญ 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                        (ลงชื่อ)………………......………..………………. ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
                                 

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


