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ไดกำหนดใหทองถิ่นมีอำนาจ กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการควบคุม การจำหนายสินคาในที่
หรือทางสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนและการควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชนใชสอย
ของประชาชนทั่วไป การกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขสุขลักษณะสวนบุคคล และสุขลักษณะในการใชกรรมวิธี
การจำหนาย ทำ ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินคาอ่ืน รวมท้ังการรักษาความสะอาดของภาชนะ 
น้ำใชและของใชตาง ๆ รวมท้ังกำหนดการอ่ืนๆ ที่จำเปนเพ่ือการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอ
สุขภาพ รวมทั้งปองกันมิใหเกิดเหตุรำคาญและการปองกันโรคติดตอ จึงจำเปนตองตราขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตำบลนี้ 
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 โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก วาดวยการจำหนายสินคาในที่
หรือทางสาธารณะ 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก โดยความเห็นชอบของสภา
องคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก และนายอำเภอปาติ้ว จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี ้
 ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตำบลโคกนาโก เรื่อง การจำหนายสินคาใน
ที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... ” 
 ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตำบลโคนาโก ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้หรือซึ่ง
ขัดหรือแยงกับขอบัญญัติน้ี ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 
 ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 
  “สินคา” หมายความวา อาหารและสิ่งของอ่ืนที่มิใชอาหาร 
  “อาหาร” หมายความวา อาหารประเภทปรุงสำเร็จและอาหารท่ีตองนำไปทำ ประกอบ หรือ
ปรุงเพ่ือบริโภคภายหลัง 
  “ผูจำหนายสินคา” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 
  “ผูสัมผัสอาหาร” หมายความวา บุคคลที่เก่ียวของกับอาหารตั้งแตกระบวนการเตรียม ปรุง 
ประกอบ จำหนายและเสิรฟอาหาร รวมถึงการลางและการเก็บภาชนะอุปกรณ ไดแก ผูเตรียม ผูปรุง ผู
ประกอบ ผูเสิรฟ 
  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 
  “ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 
  “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 
  “เจาพนักงานสาธารณสุ ข” หมายความว า เจ าพนั กงาน ซ่ึงได รับการแต งตั้ งจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ ๕ ในการจำหนายสินคาประเภทสิ่งของอ่ืนที่มิใชอาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งท่ี
ใดเปนปกติ ผูจำหนายสินคาจะตองควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑดงัตอไปน้ี 
  (๑) ผูจำหนายสินคาและผูชวยจำหนายสินคาตองแตงกายสะอาดและสุภาพเรยีบรอย 
  (๒) แผงสำหรับวางสินคา เชน แคร แทน โตะ รถเข็น ตองทำดวยวัสดุที่แข็งแรง มีขนาดและ
ความสูงจากพ้ืนตามที่เจาพนักงานทองถ่ินโดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 
  (๓) จัดวางสินคา อุปกรณประกอบในการจำหนายสินคาและทรัพยสินใดๆ ใหเปนระเบียบ
เรียบรอยไมยื่นล้ำบริเวณที่กำหนด รวมท้ังตัวผูจำหนายสินคาและผูชวยจำหนายสินคาตองไมล้ำลงมาในผิว
จราจร 
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  (๔) หามจัดวางสินคาที่จำหนายในลักษณะใดๆ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคำแนะนำของ
เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 
  (๕) รักษาความสะอาดบริเวณที่จำหนายสินคาอยูเสมอทั้งในระหวางที่จำหนายสินคาและ
หลังจากเลิกทำการจำหนายสินคา 
  (๖) จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกตองดวยสุขลักษณะไวใหเพียงพอ และไมถายเททิ้งลงใน
ทอหรือทางระบายน้ำ หรือในที่หรือทางสาธารณะ 
  (๗) หามกระทำการใดๆกับตนไม เชน พาด ติดตั้ง วางแผงจำหนายสินคา หรือเกาะเกี่ยว
สายไฟฟาหลอดไฟฟาหรืออุปกรณประกอบในการจำหนายสินคา รวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือกหรือยึดสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดโดยเด็ดขาด 
  (๘) หามใชเครื่องกำเนิดไฟฟา เครื่องขยายเสียง หรือเปดวิทยุเทป หรือกระทำโดยวิธีอื่นใดที่
กอใหเกิดเสียงดังจนเกิดเหตรุำคาญแกผูอ่ืน 
  (๙) เก็บวัสดุอุปกรณท่ีใชในการจำหนายสินคาออกจากบริเวณที่อนุญาตใหแลวเสร็จโดยไม
ชักชาหลังเลิกทำการจำหนายสินคา 
  (๑๐) หยุดประกอบการจำหนายสินคาเพ่ือประโยชนทางดานสุขลักษณะ การรักษาความ
สะอาดสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคำแนะนำของเจา
พนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 
  (๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีจำเปนเพ่ือใหตองดวยสุขลักษณะตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดย
คำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 
 ขอ ๖ ในการจำหนายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่
หนึ่งที่ใดเปนปกติ ผูจำหนายและผูชวยจำหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตามที่กำหนดไวในขอ ๕ 
  (๒) อาหารสดท่ีนำมาจำหนาย หรือนำมาประกอบ ปรุงอาหารเพ่ือจำหนายตองเปนอาหารสด
ที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยตอผูบริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเปนสัดสวน 
มีการปกปด ไมวางบนพ้ืนหรอืบริเวณที่อาจทำใหอาหารปนเปอนได 
  (๓) อาหารแหงที่นำมาจำหนาย หรือนำมาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจำหนายตองสะอาด 
ปลอดภัย ไมมกีารปนเปอนและมีการเก็บอยางเหมาะสม 
  (๔) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร  ตองปลอดภัย ได
มาตรฐานตามกฎหมายวาดวยการอาหาร 
  (๕) อาหารประเภทปรุงสำเร็จตองเก็บในภาชนะท่ีสะอาด ปลอดภัย และมีการปองกันการ
ปนเปอน วางสูงจากพ้ืนอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร 
  (๖) น้ำดื่มและเครื่องดื่มที่นำมาจำหนายตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายวาดวย
อาหาร โดยบรรจุในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปด และปองกันการปนเปอน วางสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ 
เซนติเมตร 
  (๗) น้ำดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย ๑๕ เซนติเมตร 
และตองทำความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาดกอนนำมาจำหนาย 
  (๘) น้ำแข็งสำหรับบริโภคตองสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร มีการ
เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปด วางสูงจากพื้นอยางนอย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพื้น 



-3- 
 
อยางนอย ๖๐ เซนติเมตร และไมวางในบรเิวณที่อาจกอใหเกิดการปนเปอน รวมทั้งตองไมนำอาหารหรือสิ่งของ
อยางอ่ืนไปแชรวมกับน้ำแข็งสำหรบับริโภค 
  (๙) ใชอุปกรณที่สะอาด มีดาม สำหรับคีบหรือตักน้ำแข็งสำหรับบริโภคโดยเฉพาะ 
  (๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณเครื่องใช
ตางๆ ตองสะอาดและทำจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท มีสภาพดี ไมชำรุดและมีการ
ปองกันการปนเปอนท่ีเหมาะสม 
  (๑๑) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ เครื่องใชไวในภาชนะที่สะอาด สูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ 
เซนติเมตร หรือมีการปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม 
  (๑๒) ตูอบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ตองสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไมชำรุด 
  (๑๓) ภาชนะ อุปกรณ เครื่องใชท่ีรอการลาง และเศษอาหาร ตองเก็บในที่ที่สามารถปองกัน
สัตวและแมลงนำโรคได 
  (๑๔) ลางภาชนะอุปกรณและเครื่องใชทุกประเภทใหสะอาดโดยใชสารทำความสะอาดที่
ปลอดภัย 
  (๑๕) น้ำใชและภาชนะบรรจุน้ำใชตองสะอาด ปลอดภัย 
  (๑๖) ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอหรือไมเปนพาหนะนำ
โรคติดตอหรือไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ ไดแก อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรค
ในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม ไวรัสตับอักเสบ
ชนิดเอ ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว โรคผิวหนังที่นารังเกียจ หากเจ็บปวยตองหยุด
ปฏิบัติงานและรักษาตัวใหหายกอนจึงกลับมาปฏิบัติงานตอไป 
  (๑๗) ผูสัมผัสอาหารตองแตงกายสะอาดและเปนแบบที่สามารถปองกันการปนเปอนสูอาหาร
ได และสวมผากันเปอนที่สะอาด สวมรองเทาหุมสน มีสิ่งปกปดเสนผมมิใหตกลงปนเปอนในอาหาร 
  (๑๘) ผูสัมผัสอาหารตองลางมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จำหนายและเสิรฟ
อาหารใหถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนัง
บริเวณมือหรือนิ้วมือตองทำแผลใหเรียบรอย 
  (๑๙) หามผูสัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ทำ ประกอบ 
ปรุงหรือจำหนายอาหารหรือไมไอจามรดบนอาหาร และไมกระทำการใดๆที่จะทำใหเกิดการปนเปอนตออาหาร
หรือกอใหเกิดโรคได 
  (๒๐) ตองมีการปองกันอันตราย และปองกันไมใหเกิดเหตุรำคาญเนื่องจากการจำหนาย ทำ 
ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 
  (๒๑) หามถาย เททิ้งน้ำที่มีเศษอาหารหรือไขมันจากการลางเครื่องมือ เครื่องใช ภาชนะและ
อุปกรณในการจำหนายอาหารลงในทอหรือทางระบายน้ำ หรือในที่หรือทางสาธารณะ 
 ขอ 7 ในการจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย ผูจำหนายและผูชวย
จำหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) จำหนายสินคาในบรเิวณที่ไดรับอนุญาต 
(2) แตงกายสะอาด สุภาพเรียบรอย 
(3) หามทิ้งมูลฝอยจากการเรขายลงในทอหรือทางระบายน้ำ หรือในที่หรือทางสาธารณะ 
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(4) หามใชเครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทปหรือสงเสยีงดังในขณะที่เรขายจนเกิดเหตุรำคาญ
แกผูอ่ืน 
  (5) หยุดประกอบการคาเพ่ือประโยชนทางดานสุขลักษณะ การรักษาความสะอาด
สาธารณประโยชน หรือประโยชนของทางราชการตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคำแนะนำของเจาพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกำหนด 
  (6) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่จำเปนเพื่อใหตองดวยสุขลักษณะตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดย
คำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 
 ขอ 8 ในการจำหนายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขายผูจำหนาย
และผูชวยจำหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามเกณฑดังตอไปนี้ 
  (1) ปฏิบัติตามที่กำหนดไวในขอ 8  
  (2) อาหารสดท่ีนำมาจำหนาย หรือนำมาประกอบ ปรุงอาหารเพ่ือจำหนายตองเปนอาหารสด
ที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยตอผูบริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเปนสัดสวน 
มีการปกปด ไมวางบนพ้ืนหรอืบริเวณที่อาจทำใหอาหารปนเปอนได 
  (3) อาหารแหงที่นำมาจำหนาย หรือนำมาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจำหนายตองสะอาด 
ปลอดภัย ไมมกีารปนเปอนและมีการเก็บอยางเหมาะสม 
  (4) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตองปลอดภัย ได
มาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 
  (5) อาหารประเภทปรุงสำเร็จตองเก็บในภาชนะท่ีสะอาด ปลอดภัย และมีการปองกันการ
ปนเปอน วางสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 เซนติเมตร 
  (6) น้ำดื่มและเครื่องดื่มที่นำมาจำหนายตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายวาดวย
อาหาร โดยบรรจุในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปด และปองกันการปนเปอน วางสูงจากพื้นอยางนอย 60 
เซนติเมตร 
  (7) น้ำดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย 15 เซนติเมตร 
และตองทำความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาดกอนนำมาจำหนาย 
  (8) น้ำแข็งสำหรับบริโภคตองสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร มีการ
เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปด วางสูงจากพ้ืนอยางนอย 15 เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพ้ืน
อยางนอย 60 เซนติเมตร และไมวางในบรเิวณที่อาจกอใหเกิดการปนเปอน รวมทั้งตองไมนำอาหารหรือสิ่งของ
อยางอ่ืนไปแชรวมกับน้ำแข็งสำหรบับริโภค 
  (9) ใชอุปกรณที่สะอาด มีดาม สำหรับคีบหรือตักน้ำแข็งสำหรับบริโภคโดยเฉพาะ 
  (10) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณเครื่องใช
ตางๆ ตองสะอาดและทำจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท มีสภาพดี ไมชำรุดและมีการ
ปองกันการปนเปอนท่ีเหมาะสม 
  (11) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ เครื่องใชไวในภาชนะที่สะอาด สูงจากพื้นอยางนอย 60 
เซนติเมตร หรือมีการปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม 
  (12) ตูอบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ตองสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไมชำรุด  
  (๑๓) ภาชนะ อุปกรณ เครื่องใชท่ีรอการลาง และเศษอาหาร ตองเก็บในท่ีที่สามารถปองกัน
สัตวและแมลงนำโรคได 
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  (๑๔) ลางภาชนะอุปกรณและเครื่องใชทุกประเภทใหสะอาดโดยใชสารทำความสะอาดที่
ปลอดภัย 
  (๑๕) น้ำใชและภาชนะบรรจุน้ำใชตองสะอาด ปลอดภัย 
  (๑๖) ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอหรือไมเปนพาหนะนำ
โรคติดตอหรือไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ ไดแก อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรค
ในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม ไวรัสตับอักเสบ
ชนิดเอ ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว โรคผิวหนังที่นารังเกียจ หากเจ็บปวยตองหยุด
ปฏิบัติงานและรักษาตัวใหหายกอนจึงกลับมาปฏิบัติงานตอไป 
  (๑๗) ผูสัมผัสอาหารตองแตงกายสะอาดและเปนแบบที่สามารถปองกันการปนเปอนสูอาหาร
ได และสวมผากันเปอนที่สะอาด สวมรองเทาหุมสน มีสิ่งปกปดเสนผมมิใหตกลงปนเปอนในอาหาร 
  (๑๘) ผูสัมผัสอาหารตองลางมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จำหนายและเสิรฟ
อาหารใหถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนัง
บริเวณมือหรือนิ้วมือตองทำแผลใหเรียบรอย 
  (๑๙) หามผูสัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ทำ ประกอบ 
ปรุงหรือจำหนายอาหารหรือไมไอจามรดบนอาหาร และไมกระทำการใดๆที่จะทำใหเกิดการปนเปอนตออาหาร
หรือกอใหเกิดโรคได 
  (๒๐) ตองมีการปองกันอันตราย และปองกันไมใหเกิดเหตุรำคาญเนื่องจากการจำหนาย ทำ 
ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 
  (๒๑) หามถาย เททิ้งน้ำที่มีเศษอาหารหรือไขมันจากการลางเครื่องมือ เครื่องใช ภาชนะและ
อุปกรณในการจำหนายอาหารลงในทอหรือทางระบายน้ำ หรือในที่หรือทางสาธารณะ 
 ขอ 9 หามผูจำหนายและผูชวยจำหนายสินคาประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ
หรือเปนพาหนะของโรคติดตอ 
 ขอ ๑๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีหนาท่ีควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชนใชสอยของ
ประชาชนทั่วไป 
 หามมิใหผูใดจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจำหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สินคาในที่หนึ่งท่ีใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรบัใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
 ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถ่ินระบุชนิด หรือประเภทของสินคา ลักษณะ
วิธีการจำหนายสินคา และสถานท่ีที่จะจัดวางสินคาเพื่อจำหนายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใด
เปนปกติ รวมทั้งจะกำหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได 
 การเปลี่ยนแปลงชนดิหรือประเภทของสนิคา ลักษณะวิธีการจำหนายสินคาหรือสถานที่จัดวางสินคาให
แตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาต จะกระทำไดตอเม่ือผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน และเจา
พนักงานทองถ่ินไดจดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว 
 ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะจะตองย่ืนคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่
กำหนดไวทายขอบัญญัติน้ี พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 
  (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒) สำเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 
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  (๓) ใบรับรองแพทยของผูรับใบอนุญาต และผูชวยจำหนาย (กรณีจำหนายอาหารและ/หรือ
เครื่องดื่ม) 
  (๔) รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดำ ขนาด ๑×๑ นิ้ว ของผูรับ
ใบอนุญาต และผูชวยจำหนาย คนละ ๓ รูป เพื่อติดไวในทะเบียน ๑ รูป ในใบอนุญาต ๑ รูป และบัตร
สุขลักษณะประจำตัวอีก ๑ รูป 
  (๕) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
 ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบ
ความถูกตองของคำขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  

กรณีไมถูกตอง ครบถวน ใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงตอผูยื่นคำขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินการ  
หากไมสามารถดำเนินการไดในขณะนั้น ใหจัดทำบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกำหนดโดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคำขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 
 เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคำสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กำหนดใน
ขอบัญญัติน้ี 
 ในกรณีที่มีเหตุจำเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสั่งไมอนุญาตได
ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจำเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี ทั้งนี้ หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ ใหแจงเปน
หนังสือใหผูยื่นคำขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสำเนาแจง 
ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
 ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินทราบแลว 
 ขอ ๑๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และให
ใชไดเพียงในเขตอำนาจขององคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกเทานั้น 
 การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคำขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได ย่ืนคำขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 
 ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ 
สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ขอ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคำ
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดตามแบบที่
กำหนดไวทายขอบัญญัติน้ี 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังตอไปนี้ 
  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจง
ความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณี ใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ใหผูยื่นคำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 
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 ขอ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรอืขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต
ในเรื่องที่กำหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถ่ินมี
อำนาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 
 ขอ ๑๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตต้ังแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 
  (๒) ตองคำพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ 
  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวง หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย
อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของ
ประชาชน 
 ขอ ๑๙ คำสั่งพักใชใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทำเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคำสั่งดังกลาว ใหสงคำสั่งโดยทางไปรษณีย
ตอบรับหรือใหปดคำสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผูขอรับใบอนุญาต 
และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคำสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คำสั่งไปถึง หรือวันปดคำสั่ง แลวแตกรณี 
 ขอ ๒๐ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกำหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 ขอ ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไวทาย
ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สำหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังดำเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กำหนดใหชำระคาปรับเพ่ิมอีกรอยละยี่สิบของจำนวนคาธรรมเนียมที่คางชำระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาต
จะไดบอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นกอนถึงกำหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
 ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงคางชำระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสอง
ครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจสั่งใหผูนั้นหยุดดำเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ
จนครบจำนวน 
 ขอ ๒๒ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตำบล
โคกนาโก 
 ขอ ๒๓ ผูใดฝาฝนคำสั่งของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกำหนดไว
ในบทกำหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
 ขอ 24 ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติน้ีและใหมี
อำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามบทบัญญัตินี้  

   
 





บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทาย 
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 

เรื่อง การจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2564 
 

 
ลำดับท่ี 

 
รายการ 

 
คาธรรมเนยีม  

(บาท/ป) 

1 คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจำหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สนิคาในที่หนึ่งท่ีใดโดยปกติ 
 

100 

2 คาธรรมเนียมในการออกแบบใบอนญุาต จำหนายโดยลักษณะการเรขาย 
 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 

เร่ือง กำหนดเขตควบคุมการจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งท่ีใดเปนปกติ 

---------------------- 
 โดยที่เปนการสมควรควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชนใชสอยของประชาชนท่ัวไป 

 อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เจาพนักงาน
ทองถิ่นดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

(1) ใหบรเิวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจำหนายหรือซื้อสินคาโดยเด็ดขาด 

1.1).................................................................... 
1.2).................................................................... 
(2) ใหบรเิวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจำหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภท 

2.1).................................................................... 
2.2).................................................................... 
(3) ใหบรเิวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจำหนายสินคาตามเวลาที่กำหนด 

3.1).................................................................... 
3.2).................................................................... 
(4) ใหบรเิวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตท่ีการจำหนายสินคาจะเปนไปตามหลักเกณฑ 

วิธีการและเง่ือนไข 

4.1).................................................................... 
4.2).................................................................... 
 

ท้ังนี้ใหมีผลบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศไวในที่เปดเผย ณ สำนักงานองคการบริหารสวนตำบล              
โคกนาโก และบริเวณที่กำหนดเปนเขตควบคุมแลวสิบหาวัน 

 

ประกาศ ณ วันที่ .............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 

เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการเรขาย 
---------------------- 

 โดยที่เปนการสมควรควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชนใชสอยของประชาชนท่ัวไป 

 อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เจาพนักงาน
ทองถิ่นดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

(1) ใหบรเิวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจำหนายหรือซื้อสินคาโดยเด็ดขาด 

1.1).................................................................... 
1.2).................................................................... 
(2) ใหบรเิวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจำหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภท 

2.1).................................................................... 
2.2).................................................................... 
(3) ใหบรเิวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจำหนายสินคาตามเวลาที่กำหนด 

3.1).................................................................... 
3.2).................................................................... 
(4) ใหบรเิวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตท่ีการจำหนายสินคาจะเปนไปตามหลักเกณฑ 

วิธีการและเง่ือนไข 

4.1).................................................................... 
4.2).................................................................... 
 

ท้ังนี้ใหมีผลบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศไวในที่เปดเผย ณ สำนักงานองคการบริหารสวนตำบล              
โคกนาโก และบริเวณที่กำหนดเปนเขตควบคุมแลวสิบหาวัน 

 

ประกาศ ณ วันที่ .............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

คำขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

 

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

 

1. ขาพเจา................................................................... อายุ................ป สัญชาต.ิ................................. 
โดย...........................................................................................................ผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏ 

ตาม........................................................................................................................................................................ 
ที่อยูเลขที่...................... หมูที่.............. ตรอก/ซอย..................................... ถนน................................................ 
แขวง/ตำบล...............................................เขต/อำเภอ........................................จังหวัด...................................... 
หมายเลขโทรศัพท................................................................................ผูขออนุญาต 

2. พรอมคำขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้ 
   สำเนาบัตรประจำตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ...............................) 
   สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ  ไดแก............................................................................. 
................................................................................................................................................................ 

     หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

    ใบมอบอำนาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอำนาจ) 
    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

    หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

    เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกำหนด คือ 

  1)........................................................................ 
  2)........................................................................ 
 

     ขาพเจาขอรับรองวาขอความในคำขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

     
 

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

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

 

คาํขอเลขที.........../........... 

(เจา้หนา้ทกีรอก) 



สวนของเจาหนาที่ 
ใบรับคำขอรับใบอนุญาต 

 
 

เลขท่ี.........................ไดรบัเรือ่งเมื่อวันที่................ เดือน............................... พ.ศ. ............... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน        ครบ 

                     ไมครบ   คือ 

             1).................................................................       
             2)................................................................. 

                                            3)................................................................. 
 

       (ลงชื่อ) ............................................. 
        (..........................................) 
       ตำแหนง............................................. 
 
 

 
 

สวนของผูรับใบอนญุาต 

ใบรับคำขอรับใบอนุญาต 

 

เลขท่ี.........................ไดรบัเรือ่งเมื่อวันที่................ เดือน............................... พ.ศ. ............... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน        ครบ 

                     ไมครบ   คือ 

             1).................................................................       
             2)................................................................. 

                                            3)................................................................. 
ดังนั้น  กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน...........วันนับตั้งแต
วันนี้เปนตนไป 
 

(ลงชื่อ) ............................................. 
        (..........................................) 
       ตำแหนง............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

คำขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

 

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

 

3. ขาพเจา.................................................................. อายุ................ป สัญชาติ.................................. 
โดย......................................................................................................................ผูมีอำนาจลงนามแทนนติิบุคคล
ปรากฏ 

ตาม....................................................................................................................................................................... 
ที่อยูเลขที่...................... หมูที่.............. ตรอก/ซอย..................................... ถนน................................................ 
แขวง/ตำบล........................................เขต/อำเภอ.........................................จังหวัด............................................ 
หมายเลขโทรศัพท................................................................................ผูขออนุญาต 

4. พรอมคำขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้ 
   สำเนาบัตรประจำตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ...............................) 
   สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ  ไดแก............................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 
     หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

    ใบมอบอำนาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอำนาจ) 
    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

    หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

    เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกำหนด คือ 

  1)........................................................................ 
  2)........................................................................ 
 

     ขาพเจาขอรับรองวาขอความในคำขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

     
 

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

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

 

คาํขอเลขที.........../........... 

(เจา้หนา้ทกีรอก) 



สวนของเจาหนาที่ 
ใบรับคำขอตออายุใบอนุญาต 

 
 

เลขท่ี.........................ไดรบัเรือ่งเมื่อวันที่................ เดือน............................... พ.ศ. ............... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน        ครบ 

                     ไมครบ   คือ 

             1).................................................................       
             2)................................................................. 

                                            3)................................................................. 
 

       (ลงชื่อ) ............................................. 
        (..........................................) 
       ตำแหนง............................................. 
 
 

 
 

สวนของผูขอตออายุใบอนุญาต 

ใบรับคำขอตออายุใบอนุญาต 

 

เลขท่ี.........................ไดรบัเรือ่งเมื่อวันที่................ เดือน............................... พ.ศ. ............... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน        ครบ 

                     ไมครบ   คือ 

             1).................................................................       
             2)................................................................. 

                                            3)................................................................. 
ดังนั้น  กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน...........วันนับตั้งแต
วันนี้เปนตนไป 
 

(ลงชื่อ) ............................................. 
        (..........................................) 
       ตำแหนง............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

 

เลมที่..................เลขที่............../............. 
 

(1) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให....................................................................สัญชาติ......................... 
อยูบานเลขที่..............หมู...........ตำบล.............................อำเภอ..................................จังหวัด.............................. 
หมายเลขโทรศัพท............................................................... 
 ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ..................................................................... ประเภท................................... 
อยูบานเลขที่..........หมู...........ตำบล..........................อำเภอ..................................จังหวัด.................................... 
หมายเลขโทรศัพท............................................................... 
 เสียคาธรรมเนียมปละ.............................บาท(.........................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 

เลมที่................เลขที่..............ลงวันท่ี............................................... 
(2) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติหลักเกณฑ วิธีการเงื่อนไขที่กำหนดในขอบัญญัตินี้ 
(3) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรบัอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่น 

ที่เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
(4) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ  

(4.1) ............................................................................................................................................... 
(4.2) ............................................................................................................................................... 

 (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันท่ี...............เดือน..............................................พ.ศ. ................. 
 (6) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่...............เดือน..............................................พ.ศ. ................. 
 

        (ลงชื่อ) 
         (..........................................) 
        ตำแหนง................................................ 
                 เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
 
 
 

คำเตือน  (1)  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ 

       ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษไมปรับไมเกิน 500 บาท 
  (2)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 

(ดานหลัง) 



รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 
  

วัน/เดอืน/ป 
ที่ออกใบอนุญาต 

 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

 

ใบเสร็จรับเงิน 

 

(ลงชื่อ) 
เจาพนักงานทองถ่ิน เลม เลขที่ วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

 

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

 

 ขาพเจา.......................................................................อายุ..................ปสัญชาติ.................................... 
อยูบานเลขที่.....................หมูที่...............ตรอก/ซอย..........................................ถนน.......................................... 
แขวง/ตำบล...........................................เขต/อำเภอ..............................................จังหวัด................................... 
หมายเลขโทรศัพท................................................. 
 

ขอยื่นคำรับใบแทนใบอนุญาต.........................................................................ตอเจาพนักงานทองถิ่น
ดังตอไปนี้ 

(1) ขาพเจาไดรบัใบอนุญาตใหประกอบการ.......................................................................................... 
ประเภท........................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ..........................................ตารางเมตร 

ตั้งอยู ณ เลขที่..................หมูที่..................ตรอก/ซอย........................................ถนน.......................................... 
ตำบล.....................อำเภอ.......................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศพัท........................................ 
ตามใบอนุญาต เลมที่........ เลขที่............./.............ออกเมื่อวันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ.................... 

(2) ใบอนุญาตไดสูญหาน/ถูกทำลาย/ชำรุดเมื่อวันที่..............เดือน...................................พ.ศ............... 
(3) พรอมคำขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวคือ 

(  )  เอกสารแจงความตอสถานีตำรวจ กรณีสูญหายหรือถูกทำลาย 

(  )  ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจงเดิมกรณีชำรุดในสาระสำคัญ 

 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

    (ลงชื่อ)...................................................... ผูขอรับใบแทนอนุญาต 

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


