
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
เร่ือง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เร่ือง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
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  อาศัยความนัยมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคก
เพชรพัฒนา  ในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ีส่ี  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓   
และนายอำเภอบำเหน็จณรงค์ได้ลงนามเห็นชอบตามหนังสืออำเภอบำเหน็จณรงค์  ท่ี ชย ๐๐๒๓.๑๘/๓๑๗๔  
ลงวันท่ี  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔  จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง  การจำหน่ายสินค้า
ในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันท่ีได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  ท่ีทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาแล้วสิบห้าวัน   
 

  ท้ังนี้  หากผู้ใดมีความประสงค์ขอรับสำเนาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
พัฒนา  หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อได้ท่ีสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  โทร.  
๐ ๔๔๘๕ ๙๒๑๑  หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ท่ี  www.phetpattana.go.th  
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
เร่ือง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

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

หลักการ 
 ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ว่าด้วย  เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือ
ทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เพื่อใช้บังคับในการจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

 
เหตุผล 

                     
 เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะภายในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๔๑ 
มาตรา  ๔๒  มาตรา  ๔๓  ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ  จึงตราข้อบัญญัตินี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตำบลโคกเพชรพัฒนา 
เร่ือง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

……………………………………… 
 

 โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ว่าด้วย  การจำหน่าย
สินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  มาตรา  ๕๔  
มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา ๖๕  แห่งพระราชพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  
๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  และนายอำเภอบำเหน็จณรงค์  จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  เรื่อง  การจำหน่าย
สินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  นับแต่วันถัดจากวันท่ี 
ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาแล้วสิบห้าวัน 
 ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในท่ี
หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ต้ังแต่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ 

บรรดาข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคำส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ระเบียบ  ประกาศ  หรือคำส่ังท่ีออกตามความในวรรคหนึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้ติดประกาศไว้หน้าท่ี
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  และท่ีทำการกำนันในเขตพื้นท่ีแล้วอย่างน้อยเจ็ดวัน  ยกเว้น
ระเบียบ  ประกาศ  หรือคำส่ังท่ีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตท้ายข้อบัญญัตินี้  
ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาและติดประกาศให้ประชาชนทราบ
ตามความดังกล่าวมาแล้วจึงจะมีผลบังคับใช้ 
 ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิน่”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานสาธารณสุขท่ีได้รับการแต่งต้ังตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ท่ีมีเขตอำนาจใน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
             “ผู้ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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             “สินค้า”  หมายความว่า  ส่ิงของท่ีซื้อขายกัน  ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัด
วางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติหรือเร่ขาย 
  “อาหาร”  หมายความว่า  อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  
  “ท่ีหรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเป็นส่ิง
โสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัสดุ
ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์   ซากสัตว์  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียง
สัตว์หรือท่ีอื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ  มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
  “แผงลอยจำหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  แคร่  แท่น  โต๊ะ  แผง  รถเข็น  หรือพาหนะอื่น
ใดท่ีขายอาหาร  เครื่องด่ืม  น้ำแข็ง  โดยต้ังประจำท่ี 
  "เร่ขาย"  หมายความว่า  การนำอาหารสินค้าอื่นใด  เร่ขายไปในท่ีหรือทางสาธารณะ  โดยไม่
จัดวางเป็นประจำในท่ีหนึ่งท่ีใด 
 ข้อ  ๕  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าท่ีควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ใช้สอยของ
ประชาชนท่ัวไป 
 ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติ  หรือเร่ขาย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิดหรือประเภทของสินค้าลักษณะ
วิธีการจำหน่ายสินค้าและสถานท่ีท่ีจะจัดวางสินค้า  เพื่อจะจำหน่ายในกรณีท่ีจะมีการวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใด
เป็นปกติ  รวมทั้งจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดตามท่ีเห็นสมควรในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 
 การเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้าลักษณะวิธีการจำหน่ายสินค้า  หรือสถานท่ีจัดวางสินค้า
ใหแ้ตกต่างไปจากท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต  จะกระทำได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว 
 ข้อ  ๖  ในการจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็น
ปกติผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  แต่งกายให้สะอาดและเรียบร้อย  ขณะทำการจำหน่ายสินค้า 
  (๒)  ให้จัดวางสินค้าท่ีจำหน่ายบนแผงวางสินค้าหรือจัดวางในลักษณะอื่นตามท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (๓)  แผงวางสินค้าทำด้วยวัสดุท่ีมีความแข็งแรงและมีความสูงตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดย
คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 
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  (๔)  จัดวางสินค้าและส่ิงของใด ๆ  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ยื่นล้ำออกนอกบริเวณท่ี
กำหนด  ท้ังนี้รวมทั้งตัวของผู้จำหน่ายและผู้ช่วยผู้จำหน่ายสินค้าด้วย 
  (๕)  ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่ีจำหน่ายสินค้าในระหว่างการจำหน่ายอยู่เสมอ 
  (๖) ห้ามมิให้กระทำการใด ๆ  ท่ีก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ผู้อื่นเช่นการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป เป็นต้น 
  (๗)  เมื่อส้ินการจำหน่ายทุกครั้งต้องเก็บสินค้าและส่ิงของใด ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องจากบริเวณท่ี
จำหน่ายให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า 
  (๘)  หยุดการจำหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณะประโยชน์  หรือประโยชน์ของทางราชการตามท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาประกาศกำหนด 
  (๙)  การอื่นท่ีจำเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมท้ังการ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรำคาญ  และการป้องกันโรคติดต่อตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยคำแนะนำของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 
  (๑๐)  ผู้จำหน่ายสินค้าจะต้องจัดให้มีท่ีรองรับมูลฝอยให้เพียงพอ  และไม่รั่ว  ไม่ซึม  มีฝาปิด
ทุกแผง  หลังการจำหน่ายแต่ละวันต้องมีการเก็บรวบรวมมูลฝอยนำไปกำจัด  หรือนำไปท้ิงในท่ีรวบรวมมูลฝอย
และทำความสะอาดบริเวณพื้น  รางระบายน้ำให้สะอาด  ไม่มีกล่ินเหม็น  มูลฝอย  และคราบไขมันตกค้าง 
 ข้อ  ๗  ในการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร  ประเภทแผงลอยจำหน่ายอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติ  ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายอาหารจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
  (1)  แผงจำหน่ายอาหารและสถานท่ีเตรียมปรุงอาหารทำจากวัสดุท่ีทำความสะอาดง่าย  มี
สภาพดีเป็นระเบียบอยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร 
  (๒)  อาหารปรุงสุกมีการปกปิด  หรือมีการป้องกันสัตว์แมลงนำโรค 
  (๓)  สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสารบบอาหาร  (อย.) 
  (๔)  น้ำด่ืมต้องเป็นน้ำท่ีสะอาด  ใส่ในภาชนะท่ีสะอาด  มีการปกปิดมีก๊อกหรือทางเทรินน้ำ 
                    (๕)  เครื่องด่ืมต้องใส่ภาชนะท่ีสะอาด  มีการปกปิดและมีท่ีตักท่ีมีด้ามยาวหรือมีก๊อกหรือทาง
เทรินน้ำ 

               (๖)  น้ำแข็งท่ีใช้บริโภค 
                          ๖.๑  ต้องสะอาด 

                               ๖.๒  เก็บในภาชนะท่ีสะอาด  มีฝาปดิ  อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร 
                          ๖.๓  ท่ีตักน้ำแข็งมีด้ามยาว 
                          ๖.๔  ต้องไม่นำอาหารหรือส่ิงของอย่างอื่นไปแช่ไว้ในน้ำแข็งท่ีใช้บริโภค 

                    (๗)  ล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างภานะ  แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด  ๒  ครั้ง  หรือล้างด้วยน้ำไหล
และอุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร 
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  (๘)  ช้อน  ส้อม  ตะเกียบ  วางต้ังเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด  หรือวางเป็นระเบียบใน
ภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิดเกบ็สูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร 
                 (๙)  มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหาร  โดยภาชนะท่ีสามารถป้องกันการกระจายของขยะ
มูลฝอย  เศษอาหารออกมาสู่บริเวณภายนอกและมีการนำไปกำจัดทุกวัน 
  (๑๐)  ผู้สัมผัสอาหารได้แก่  ผู้ปรุง  ผู้เสิร์ฟ  ผู้เตรียม  ผู้ล้างภาชนะ  ต้องแต่งกายสะอาด  
และสวมเส้ือมีแขน  สำหรับผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเป้ือนท่ีสะอาดและสวมหมวก  หรอืเน็ทคลุมผมได้เรียบร้อย 
                 (๑๑)  อาหารท่ีปรุงสำเร็จแล้วและผักสดพร้อมรับประทาน  ให้หลีกเล่ียงการใช้มือสัมผัส
อาหารโดยตรง  ควรใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารนั้น ๆ  โดยเฉพาะ 
                 (๑๒)  ผู้สัมผัสอาหารท่ีมีบาดแผลท่ีมือต้องปกปิดบาดแผลให้มิดชิด  กรณีมีบาดแผลหรือฝีท่ีมี
หนองจะต้องหยุด  หรือหลีกเล่ียงการปฏิบัติงานท่ีมือสัมผัสกับอาหารโดยตรง 
                  (๑๓)  ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียมทำประกอบปรุงหรือจำหน่ายอาหาร  ไม่ไอ  หรือจามรดบน
อาหาร 
                  (๑๔)  ไม่เทท้ิงเศษอาหารหรือน้ำท่ีมีเศษอาหาร  หรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้ำ
สาธารณะ 
                 (๑๕)  ใช้ภาชนะบรรจุอาหารเครื่องมือเครื่องใช้  และอุปกรณ์ในการจำหน่ายอาหารท่ีสะอาด 
                   (๑๖)  อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุง  เนื้อสัตว์ทุกชนิดต้องเก็บไว้ในท่ีท่ีมีอุณหภูมิ
ไม่เกิน  ๕  องศาเซลเซียส  ซึ่งอาจเป็นตู้เย็นหรือแช่น้ำแข็งและการเก็บอาหารประเภทต่าง ๆ  จะต้องมีการ
แยกเก็บเป็นสัดส่วนไม่ให้ปะปนกัน 
                   (๑๗)  ภาชนะท่ีบรรจุอาหารหรือใส่เครื่องปรุงรสต่าง ๆ  ต้องใช้วัสดุและมีการออกแบบท่ี
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารและปลอดภัย 
  (๑๘)  แผงลอยจำหน่ายอาหารท่ีมีการใช้น้ำมันและความร้อนจากเปลวไฟในการปรุง
โครงสร้างต้องแข็งแรง  มีอุปกรณ์ป้องกันการกระเด็นของน้ำมันและเปลวไฟ  ต้องวางอยู่ในท่ีซึ่งปลอดภัย  ไม่
เป็นทางสัญจรของประชาชนและไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน 
                    (๑๙)  แผงลอยจำหน่ายอาหารท่ีมีการใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเช้ือเพลิงในการปรุงอาหารต้องต้ังถัง
ก๊าซบนพื้นราบและแข็ง  อยู่ห่างจากแหล่งท่ีมีอุณหภูมิเกิน  ๕๒  องศาเซลเซียส  และเปลวไฟหรือประกายไฟ
หรือวัสดุท่ีทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายไม่น้อยกว่า  ๑.๕  เมตร  ท่อนำก๊าซชนิดออ่นควรใช้สายยางหรือสายพลาสติก
ชนิดหนาและเป็นชนิดท่ีใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ  โดยมีความยาวท่อไม่เกิน  ๒  เมตร  และต้องจัดให้มีอุปกรณ์
ดับเพลิงท่ีสามารถดับเพลิงท่ีเกิดจากก๊าซได้  ติดต้ังในท่ีสามารถหยิบใช้ได้ง่ายเมื่อเกิดเพลิงไม้  และต้องมีการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงทุกปี 
 ข้อ  ๘  ในการจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการเร่ขายผู้จำหน่ายและผู้ช่วย
จำหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
  (๒)  ไม่ท้ิงมูลฝอยลงในท่ีหรือทางสาธารณะ 
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  (๓)  ห้ามมิให้กระทำการใด ๆ  ท่ีก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ผู้อื่น  เช่น  การใช้เครื่องขยายเสียง
เป็นต้น 
  (๔)  หยุดการจำหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการ  ตามท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาประกาศกำหนด 
  (๕)  การอื่นท่ีจำเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมท้ังการ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรำคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น   โดยคำแนะนำของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 
 ข้อ  ๙  ในการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการเร่ขายผู้
จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ปฏิบัติตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ  ๘ 
  (๒)  สวมเส้ือมีแขนใช้ผ้ากันเป้ือนท่ีสะอาด  สวมรองเท้าหุ้มส้น  มีส่ิงปกปิดอาหารป้องกันมใิห้
มีส่ิงปนเป้ือนตกใส่อาหาร 
  (๓)  รักษาความสะอาดมือและเล็บ  ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องทำแผลให้สะอาดและปกปิด
บาดแผลอยู่เสมอ 
  (๔)  ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียมทำประกอบปรุง  หรือจำหน่ายอาหาร 
  (๕)  ไม่ไอ  หรือจามรดบนอาหาร 
  (๖)  ท่ีเตรียมทำ  ประกอบ  ปรุงและแผงวางจำหน่ายอาหารต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  ๖๐  
เซนติเมตร 
  (๗)  ไม่เทท้ิงเศษอาหารหรือน้ำท่ีมีเศษอาหาร  หรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้ำ
สาธารณะ 
  (๘)  ใช้ภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจำหน่ายอาหารท่ีสะอาด 
  (๙)  ปกปิดอาหาร  เครื่องปรุงอาหาร  ภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์
ในการจำหน่ายอาหาร  เพื่อป้องกันฝุ่นละอองแมลงวันและสัตว์พาหะนำโรคอื่น ๆ 
  (๑๐)  ใช้น้ำท่ีสะอาดในการทำประกอบ  ปรุงแช่หรือล้างอาหาร  ภาชนะบรรจุอาหาร
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจำหน่ายอาหาร 
  (๑๑)  จัดให้มีท่ีรองรับมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอย่าเพียงพอ  และไม่เทท้ิงมูลฝอยลงในท่อหรือ
ทางระบายน้ำสาธารณะ 
 ข้อ  ๑๐  ห้ามมิให้ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าประกอบกิจการประเภทอาหาร  เมื่อมีเหตุอัน
ควรเช่ือว่าเป็นโรคติดต่อ  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  อหิวาตกโรค 
  (๒)  ไข้รากสาดนอ้ย 
  (๓)  บิด 
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  (๔)  ไข้สุกใส 
  (๕)  หัด 
  (๖)  คางทูม 
  (๗)  วัณโรค 
  (๘)  โรคเรื้อน 
  (๙)  โรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
  (๑๐)  ไข้หวัดใหญ่ 
  (๑๑)  โรคอื่นท่ีต้องแจ้งความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งออกตามความใน
กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
 ข้อ  ๑๑  ผู้ใดประสงค์จะจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตาม
แบบท่ีกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญติันี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒)  สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
  (๓)  อืน่ ๆ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
  (๔)  ใบรับรองแพทย์  กรณีท่ีมีการจำหน่ายอาหารและได้รับการรับรองภายใน  ๓๐  วัน 
  (๕)  ในกรณีท่ีจำหน่ายอาหาร  ต้องมีใบรับรองการผ่านการทดสอบความรู้ด้านสุขาภิบาล
อาหาร 
 ข้อ  ๑๒  ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  จำหน่ายสินค้ารวมถึงประเภทสินค้าท่ีเป็นอาหารให้จำหน่ายตามเวลา  สถานท่ี  และ
เงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในใบอนุญาต 
  (๒)  ห้ามจำหน่ายสินค้านอกเขตผ่อนผันโดยเด็ดขาด 
 ข้อ  ๑๓  เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ  ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการหรือเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นท้ังหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตให้แก้ไขให้ถูกต้องในคราวเดียวกัน  และในกรณีจำเป็นท่ีจะต้อง
ส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมท้ังแจ้งความไม่ถูกต้อง  หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน
สิบห้าวัน  นับแต่วันได้รับคำขอ 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำส่ังไม่อนุญาต  พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีกำหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ 
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 ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต  หรือยังไม่อาจมีคำส่ังไม่อนุญาตได้
ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ๆ  ละไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้ง ให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินกำหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี 
 ข้อ  ๑๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าในท่ี  หรือทางสาธารณะจะต้อง
มีบัตรประจำตัวตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาประกาศกำหนดและจะต้องติดบัตร
ประจำตัวไว้ที่อกเส้ือด้านซ้ายตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
 ข้อ  ๑๕  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาเท่านั้น 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ   เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและ
เงื่อนไขท่ีกำหนดในข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ด้วย 
 ข้อ  ๑๖  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกำหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้  ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสำหรับเป็นกรณีท่ีมารับขอใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อนใบอนุญาตส้ิน
อายุ  สำหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดำเนินกิจการนั้น  ถ้าไม่ได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด  ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างชำระ  เว้นแต่
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  ค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้  จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจำนวน 
 ข้อ  ๑๗  ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าสละ
สิทธิ์ 
 ข้อ  ๑๘  ในการออกใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิดหรือประเภทสินค้าลักษณะวิธีการ
จำหน่ายสินค้าและสถานท่ีท่ีจะวางสินค้าเพื่อจำหน่าย  ในกรณีท่ีมีการจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติ
รวมทั้งจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดตามท่ีเห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 
 การเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทสินค้า  ลักษณะวิธีการจำหน่ายสินค้าหรือสถานท่ีจัดวางสินค้าให้
แตกต่างไปจากท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต  จะกระทำได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้า
พนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาต 
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 ข้อ  ๑๙  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกเพชรพัฒนา 
 ข้อ  ๒๐  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานท่ีประกอบ
กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
 ข้อ  ๒๑  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทำลาย  หรือชำรุด  ในสาระท่ีสำคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
คำขอรับใบแทนใบอนุญาต  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบว่าการสูญหาย  ถูกทำลาย  หรือชำรุดตามแบบ
ท่ีกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ดังนี้ 
  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต  นำสำเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย  หรือชำรุดในสาระท่ีสำคัญให้ ผู้ยื่นคำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 ข้อ  ๒๒  ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้หรือ
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวง  หรือประกาศกระทรวงท่ีออก
ตามความแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ใน
ใบอนุญาต  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ในกรณีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใดถูกพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุท่ี
จะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก  หรือต้องคำพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระทำความผิดตามข้อบัญญัตินี้  หรือการ
ไม่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง  ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอำนาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
 ข้อ  ๒๓  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมือ่ปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาต 
   (๑)  ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้อีก 
   (๒)  ต้องคำพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  
๒๕๓๕        
   (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  
๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกำหนดไว้  เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีพของ
ประชาชน 
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 ข้อ  ๒๔  คำส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคำส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ  ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับอนุญาตไม่ยอมรับคำส่ังดังกล่าว  ให้ส่งคำส่ังโดยไปรษณีย์ตอบ
รับหรือให้ปิดคำส่ังไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือ
ว่าผู้รับใบอนุญาตนั้น  ได้รับทราบคำส่ังแล้วตั้งแต่เวลาท่ีคำส่ังไปถึงหรือวันปิดคำส่ังแล้วแต่กรณี 
 ข้อ  ๒๕  ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้  จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
 ข้อ  ๒๖  ผู้ประกอบกิจการรายใด  ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามบท
กำหนดโทษ  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 ข้อ  ๒๗  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้  และจะต้องได้รับใบอนุญาตตาม
ข้อบัญญัตินี้  ให้คงใช้บังคับต่อไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น  เมื่อใบอนุญาตเดิมส้ินอายุและผู้นั้นยังคงประสงค์จะ
ดำเนินกิจการต่อไป  จะต้องมาดำเนินการขอรับใบอนุญาตก่อนการดำเนินการ 

ข้อ  ๒๘  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
นี้  และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ  ระเบียบ  คำส่ังและประกาศ  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔           
 
 

                      (ลงช่ือ) 
                                  (นายอำนาจ  พงษ์ด้วง) 

                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
 

 
เห็นชอบ  

 
 
 
 (นางสาวอ้อยใจ  คำบุญเรือง) 
            นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ 
 
 
 
 
 
                        



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้าย  ข้อบัญญัติตำบลโคกเพชรพัฒนา 
เร่ือง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ลำดับ รายการ อัตรารายปี
(บาท) 

๑ ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
๑.๑  จำหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดโดยปกติ    ฉบับละ 
๑.๒  จำหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย                                     ฉบับละ 

 
๕๐๐  บาท 
   ๕๐  บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบคำขอขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ.................................................................. 

                                                                                                   เขียนท่ี.........................
ท่ี……………………………………………….. 

                                                                         วันท่ี……….เดือน……………..…..พ.ศ……………. 
๑.  ข้าพเจ้า………………………………………………………….……….…………  อายุ…………….ปี  สัญชาติ……………….…… 
โดย....................................................................................................ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม
.............................................................................................................................................................................. 
ท่ีอยู่เลขท่ี………………  หมู่ท่ี………….  ตรอก/ซอย……………………………..  ถนน…………………..………………………… 
ตำบล…………………….…………อำเภอ…………..……….…………..จังหวัด………………………โทรศัพท์…………………........ 
๒.พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว  คือ 
 (       )  สำเนาบัตรประจำตัว...........................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 (       )  สำเนาทะเบียนบ้าน 
 (       )  สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือหนังสือให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีจำเป็น 
 (       )  ใบมอบอำนาจ  (กรณีท่ีมีการมอบอำนาจ) 
 (       )  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 (       )  หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 (       )  เอกสารและหลักฐานอื่นตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด   

 (๑)         ……………………………………………………………………………………………. 
(๒)        …………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                                              
 
                                                                     

(ลงช่ือ)………………………....….………ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                                                   (……………………………..………...) 

แผนผังที่ต้ังสถานประกอบกิจการ โดยสังเขป 



 
     ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุขจากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
                (        )  เห็นสมควรอนุญาตและควรกำหนดเงื่อนไข     
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
                (        )  เห็นสมควรไม่อนุญาตเพราะ     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
                                                      ลงช่ือ……………………………………………..เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
                                                         (…………………………………………….) 
                                                            คำส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
        (     )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
        (     )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
                                                            ลงช่ือ……………………………………………..เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                     (…………………………………………….) 
        วันท่ี........................................................... 
 
 

ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนุญาต   (สำหรับเจ้าหน้าที่) 
 

เลขท่ี  ..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี................เดือน........................พ.ศ.......................... 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน                   (         )  ครบ 
                                                       (         )  ไม่ครบคือ 

๑................................................................................................. 
๒................................................................................................ 

 
                                                                     ลงช่ือ                                                                                                       
          (...............................................................) 
                                                                              ตำแหน่ง...................................... 
 



 
 

ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนุญาต  (สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต) 
 
เลขท่ี  ..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี....................เดือน...........................พ.ศ.............................. 
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน                     (        )  ครบ 
                                                       (        )  ไม่ครบคือ 

๑................................................................................................. 
๒................................................................................................ 

 ดังนั้นกรุณานำเอกสารหลักฐานท่ียังไม่ครบท้ังหมดมายื่นต่อเจ้าพนักท้องถิ่นภายใน.............วัน นับแต่
วันนี้เป็นต้นไป 
 
                                                                (ลงช่ือ)                                                                                                      
       (...............................................................) 
                                                                             ตำแหน่ง......................................... 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ครุฑ) 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ........................................................ 
เล่มท่ี………เลขที..................../................... 

 (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่น อนญุาตให้……………………………………      สัญชาติ…………………… 
ท่ีอยู่เลขท่ี…………..หมู่ท่ี…………ตรอก/ซอย……………ถนน……………………ตำบล……………………………. 
อำเภอ………………จังหวัด…………โทรศัพท์…………………….. 
ช่ือสถานประกอบกิจการ...............................................ประเภท………………………………………........... 
ต้ังอยู่เลขท่ี……………หมู่ท่ี………ตำบล……………อำเภอ.............จังหวัด...........โทรศัพท์...................... 
ค่าธรรมเนียมปีละ...………..บาท (...........................................)ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี……...............เลขท่ี……ลง
วันท่ี……เดือน………….พ.ศ………………….......... 
(๒) ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขท่ีกำหนดในข้อบัญญัติของท้องถิ่น 
(๓) หากปรากฏภายหลังว่าการประกอบกิจการท่ีได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องโดยมิอาจ
แก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้ คือ 

๔.๑....................................................................................................................... 
๔.๒....................................................................................................................... 

 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ ออกให้เมื่อวันท่ี………………..เดือน………………….พ.ศ………………… 
 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้ ส้ินสุดเมื่อวันท่ี...................เดือน..............................พ.ศ........................... 
                                                                                                (ลงช่ือ)  
                                                                                                         (………………………….) 
                                                                                                        เจ้าพนักงานท้องถิน่ 
 
คำเตือน  
(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ี
ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ 

                                                                                                                                         
( มีด้านหลัง) 

    
                                                               
                                            



 
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ป ี

ท่ีออก
ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป ี
ท่ีส้ินอายุ
ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

เล่มท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป ี

      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


