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หลักการ 
 
กําหนดสุขลักษณะในการดําเนินกิจการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ หลักเกณฑการ

อนุญาตใหดําเนินกิจการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ และอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหดําเนิน
กิจการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ    

 
 

เหตุผล 

 
โดยท่ีการดําเนินกิจการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะท่ีไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพของประชาชน และกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย สมควรกําหนดสุขลักษณะในการดําเนิน
กิจการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ หลักเกณฑการอนุญาตใหดําเนินกิจการจําหนายสินคาในท่ีหรือทาง
สาธารณะ และอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหดําเนินกิจการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ จึงตรา
เทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เทศบัญญัตเิทศบาลตําบลเพ็ญ 

เรื่อง การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ   
พ.ศ. 2565 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา๖๒ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 
และมาตรา 65  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบาง
ประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ 
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย  เทศบาลตําบลเพ็ญ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลเพ็ญ และผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญข้ึนไว ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ  เรื่อง  การจําหนายสินคาในท่ีหรือทาง
สาธารณะ  พ.ศ.2565”   

ขอ  ๒  เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ ตั้งแตวันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทํา
การเทศบาลตําบลเพ็ญแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ เรื่อง การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.
2549 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใดท่ีบังคับใชอยูกอนเทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับ ตอไป 
เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้  และเม่ือมีขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใด ท่ีออกโดยเทศบัญญัตินี ้
ใหใชท่ีออกโดยเทศบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในเทศบัญญัตินี้ 
         “การจําหนายสินคา” หมายความวา การจําหนายสิ่งของหรือวัสดุทุกชนิดท่ีสามารถนํามาขาย  หรือ 
ใหเชา หรือ แลกเปลี่ยนสินคาโดยมีราคาหรือมูลคาในการนั้น  
                   “การจําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติในท่ีหรือทางสาธารณะ”  
หมายความวา  การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะในลักษณะของแผงลอยหรือลักษณะอ่ืน ๆ ในทํานอง
เดียวกัน 

“การจําหนายโดยลักษณะการเรขายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา การจําหนายสินคา
ในลักษณะไมประจําท่ีในแบบหาบเร รถเข็นเรขาย รถยนตเรขาย หรือลักษณะอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน  

“สินคา”  หมายความวา  อาหารและสิ่งของอ่ืนท่ีมิใชอาหาร 
“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต ไดแก 

         (1 วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ แตไม
รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี 

(2  วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี และ
เครื่องปรุงแตงกลิ่นรส 
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“ผูจําหนายสินคา” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
“ผูสัมผัสอาหาร” หมายความวา บุคคลท่ีเก่ียวของกับอาหารตั้งแตกระบวนการเตรียม ปรุง ประกอบ 

จําหนายและเสิรฟอาหาร รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ ไดแก ผูเตรียม ผูปรุง ผูประกอบ ผูเสิรฟ  
“ท่ีหรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใชเปนของเอกชนและประชาชนสามารถ

ใชประโยชนหรือใชสัญจรได   
“ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา  เทศบาลตําบลเพ็ญ 
“เจาพนักงานทองถ่ิน”  หมายความวา  นายกเทศมนตรีตําบลเพ็ญ    
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
“ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินท่ีเจา

พนักงานทองถ่ินแตงตั้งโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 44 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535   
เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา 44 วรรค 1 ในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินนั้น ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๕  ในการจําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติในท่ีหรือทางสาธารณะ 
ประเภทสิ่งของอ่ืนท่ีมิใชอาหาร  ผูจําหนายสินคาจะตองควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑ ผูจําหนายสินคาและผูชวยจําหนายสินคาตองแตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย 
(๒ แผงสําหรับวางสินคา เชน แคร แทน โตะ รถเข็น ตองทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง มีขนาดและความสูง

จากพ้ืนตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 
(๓ จัดวางสินคา อุปกรณประกอบในการจําหนายสินคาและทรัพยสินใด ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอยไม

ยื่นล้ําบริเวณท่ีกําหนด รวมท้ังตัวผูจําหนายสินคาและผูชวยจําหนายสินคาตองไมล้ําลงมาในผิวจราจร  
(๔ หามจัดวางสินคาท่ีจําหนายในลักษณะใด ๆ ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจา

พนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 
(๕ รักษาความสะอาดบริเวณท่ีจําหนายสินคาอยูเสมอท้ังในระหวางท่ีจําหนายสินคาและหลังจากเลิก

ทําการจําหนายสินคา 
(๖ จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะไวใหเพียงพอ และไมถายเทท้ิงลงในทอหรือ

ทางระบายน้ํา หรือในท่ีหรือทางสาธารณะ  
(๗ หามกระทําการใด ๆ กับตนไม เชน พาด ติดตั้ง วางแผงจําหนายสินคา หรือเกาะเก่ียวสายไฟฟา 

หลอดไฟฟาหรืออุปกรณประกอบในการจําหนายสินคา รวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดย
เด็ดขาด  

(๘ หามใชเครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องขยายเสียง หรือเปดวิทยุเทป หรือกระทําโดยวิธีอ่ืนใดท่ีกอใหเกิด
เสียงดังจนเกิดเหตุรําคาญแกผูอ่ืน 

(๙ เก็บวัสดุอุปกรณท่ีใชในการจําหนายสินคาออกจากบริเวณท่ีอนุญาตใหแลวเสร็จโดยไมชักชา
หลังจากเลิกทําการจําหนายสินคา  

(๑๐ หยุดประกอบการจําหนายสินคาเพ่ือประโยชนทางดานสุขลักษณะ การรักษาความสะอาด 
สาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกําหนด  

(๑๑ ปฏบิัติการอ่ืนใดท่ีจําเปนเพ่ือใหตองดวยสุขลักษณะตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 
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ขอ  ๖  ในการจําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติในท่ีหรือทางสาธารณะ  

ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(๑ ปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ ๕  
(๒ อาหารสดท่ีนํามาจําหนาย หรือนํามาประกอบ ปรุงอาหารเพ่ือจําหนายตองเปนอาหารสดท่ีมี

คุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยตอผูบริโภค รวมท้ังมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม และเก็บเปนสัดสวน มีการ
ปกปด ไมวางบนพ้ืนหรือบริเวณท่ีอาจทําใหอาหารปนเปอนได 

(๓ อาหารแหงท่ีนํามาจําหนาย หรือนํามาประกอบ ปรุงอาหารเพ่ือจําหนายตองสะอาด ปลอดภัย ไม
มีการปนเปอนและมีการเก็บอยางเหมาะสม  

(๔ อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตองปลอดภัย ไดมาตรฐาน
ตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

(๕ อาหารประเภทปรุงสําเร็จตองเก็บในภาชนะท่ีสะอาด ปลอดภัย และมีการปองกันการปนเปอน 
วางสูงจากพ้ืนอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร    

(๖ น้ําดื่มและเครื่องดื่มท่ีนํามาจําหนายตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร โดย
บรรจุในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปด และปองกันการปนเปอน วางสูงจากพ้ืนอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร  

(๗ น้ําดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย ๑๕ เซนติเมตร และ
ตองทําความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาดกอนนํามาจําหนาย 

(๘ น้ําแข็งสําหรับบริโภคตองสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร มีการเก็บใน
ภาชนะท่ีสะอาด สภาพดี มีฝาปด วางสูงจากพ้ืนอยางนอย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพ้ืนอยางนอย ๖๐ 
เซนติเมตร และไมวางในบริเวณท่ีอาจกอใหเกิดการปนเปอน รวมท้ังตองไมนําอาหารหรือสิ่งของอยางอ่ืนไปแชรวมกับ
น้ําแข็งสําหรับบริโภค 

(๙ ใชอุปกรณท่ีสะอาด มีดาม สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งสําหรับบริโภคโดยเฉพาะ  
(๑๐ ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณเครื่องใชตางๆ ตอง

สะอาดและทําจากวัสดุท่ีปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท มีสภาพดี ไมชํารุดและมีการปองกันการ
ปนเปอนท่ีเหมาะสม  

(๑๑ จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ เครื่องใชไวในภาชนะท่ีสะอาด สูงจากพ้ืนอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร หรือ
มีการปองกันการปนเปอนท่ีเหมาะสม 

(๑๒ ตูอบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ตองสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไมชํารุด  
(๑๓ ภาชนะ อุปกรณ เครื่องใชท่ีรอการลาง และเศษอาหาร ตองเก็บในท่ีท่ีสามารถปองกันสัตวและ

แมลงนําโรคได 
(๑๔ ลางภาชนะอุปกรณและเครื่องใชทุกประเภทใหสะอาดโดยใชสารทําความสะอาดท่ีปลอดภัย 
(๑๕ น้ําใชและภาชนะบรรจุน้ําใชตองสะอาด ปลอดภัย  
(๑๖ ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอหรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ 

หรือไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ ไดแก อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย 
โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญรวมถึง
ไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ หากเจ็บปวยตองหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวใหหายกอนจึง
กลับมาปฏิบัติงานตอไป  

(๑๗ ผูสัมผัสอาหารตองแตงกายสะอาดและเปนแบบท่ีสามารถปองกันการปนเปอนสูอาหารได และ
สวมผากันเปอนท่ีสะอาด สวมรองเทาหุมสน มีสิ่งปกปดเสนผมมิใหตกลงปนเปอนในอาหาร  
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(๑๘ ผูสัมผัสอาหารตองลางมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จําหนายและเสิรฟอาหาร 

ใหถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้ว
มือตองทําแผลใหเรียบรอย  

(๑๙ หามผูสัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเค้ียว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ทํา ประกอบ ปรุงหรือ
จําหนายอาหารหรือไมไอจามรดบนอาหาร และไมกระทําการใดๆท่ีจะทําใหเกิดการปนเปอนตออาหารหรือกอใหเกิด
โรคได   

(๒๐ ตองมีการปองกันอันตราย และปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญเนื่องจากการจําหนาย ทํา ประกอบ 
ปรุง และเก็บอาหาร 

(๒๑ หามถาย เทท้ิงน้ําท่ีมีเศษอาหารหรือไขมันจากการลางเครื่องมือ เครื่องใช ภาชนะและอุปกรณใน
การจําหนายอาหารลงในทอหรือทางระบายน้ํา หรือในท่ีหรือทางสาธารณะ 

ขอ  ๗  ในการจําหนายโดยลักษณะการเรขายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ประเภทอาหาร ผูจําหนาย
และผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑ จําหนายสินคาในบริเวณท่ีไดรับอนุญาต 
(๒ แตงกายสะอาด สุภาพเรียบรอย 
(๓ หามท้ิงมูลฝอยจากการเรขายลงในทอหรือทางระบายน้ํา หรือในท่ีหรือทางสาธารณะ  
(๔ หามใชเครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทปหรือสงเสียงดังในขณะท่ีเรขายจนเกิดเหตุรําคาญแกผูอ่ืน 
(๕  หยุดประกอบการคาเพ่ือประโยชนทางดานสุขลักษณะ การรักษาความสะอาดสาธารณประโยชน

หรือประโยชนของทางราชการตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  
(๖ ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีจําเปนเพ่ือใหตองดวยสุขลักษณะตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของ

เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๘  ในการจําหนายโดยลักษณะการเรขายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ประเภทอาหาร ผูจําหนาย
และผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑   ปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ  7 
(๒ อาหารสดท่ีนํามาจําหนาย หรือนํามาประกอบ ปรุงอาหารเพ่ือจําหนายตองเปนอาหารสดท่ีมี

คุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยตอผูบริโภค รวมท้ังมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม และเก็บเปนสัดสวน มีการ
ปกปด ไมวางบนพ้ืนหรือบริเวณท่ีอาจทําใหอาหารปนเปอนได 

(๓ อาหารแหงท่ีนํามาจําหนาย หรือนํามาประกอบ ปรุงอาหารเพ่ือจําหนายตองสะอาด ปลอดภัย ไม
มีการปนเปอนและมีการเก็บอยางเหมาะสม  

(๔ อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตองปลอดภัย ไดมาตรฐาน
ตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

(๕ อาหารประเภทปรุงสําเร็จตองเก็บในภาชนะท่ีสะอาด ปลอดภัย และมีการปองกันการปนเปอน 
วางสูงจากพ้ืนอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร    

(๖ น้ําดื่มและเครื่องดื่มท่ีนํามาจําหนายตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร โดย
บรรจุในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปด และปองกันการปนเปอน วางสูงจากพ้ืนอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร  

(๗ น้ําดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย ๑๕ เซนติเมตร และ
ตองทําความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาดกอนนํามาจําหนาย 
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(๘ น้ําแข็งสําหรับบริโภคตองสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร มีการเก็บใน

ภาชนะท่ีสะอาด สภาพดี มีฝาปด วางสูงจากพ้ืนอยางนอย 15 เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพ้ืนอยางนอย ๖๐ 
เซนติเมตร และไมวางในบริเวณท่ีอาจกอใหเกิดการปนเปอน รวมท้ังตองไมนําอาหารหรือสิ่งของอยางอ่ืนไปแชรวมกับ
น้ําแข็งสําหรับบริโภค 

(๙ ใชอุปกรณท่ีสะอาด มีดาม สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งสําหรับบริโภคโดยเฉพาะ  
(๑๐ ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณเครื่องใชตางๆ ตอง

สะอาดและทําจากวัสดุท่ีปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท มีสภาพดี ไมชํารุดและมีการปองกันการ
ปนเปอนท่ีเหมาะสม  

(๑๑ จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ เครื่องใชไวในภาชนะท่ีสะอาด สูงจากพ้ืนอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร หรือ
มีการปองกันการปนเปอนท่ีเหมาะสม 

(๑๒ ตูอบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ตองสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไมชํารุด  
(๑๓ ภาชนะ อุปกรณ เครื่องใชท่ีรอการลาง และเศษอาหาร ตองเก็บในท่ีท่ีสามารถปองกันสัตวและ

แมลงนําโรคได 
(๑๔ ลางภาชนะอุปกรณและเครื่องใชทุกประเภทใหสะอาดโดยใชสารทําความสะอาดท่ีปลอดภัย 
(๑๕ น้ําใชและภาชนะบรรจุน้ําใชตองสะอาด ปลอดภัย  
(๑๖ ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอหรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ 

หรือไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ ไดแก อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย 
โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญรวมถึง
ไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ หากเจ็บปวยตองหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวใหหายกอนจึง
กลับมาปฏิบัติงานตอไป  

(๑๗ ผูสัมผัสอาหารตองแตงกายสะอาดและเปนแบบท่ีสามารถปองกันการปนเปอนสูอาหารได และ
สวมผากันเปอนท่ีสะอาด สวมรองเทาหุมสน มีสิ่งปกปดเสนผมมิใหตกลงปนเปอนในอาหาร  

(๑๘ ผูสัมผัสอาหารตองลางมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จําหนายและเสิรฟอาหาร 
ใหถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้ว
มือตองทําแผลใหเรียบรอย  

(๑๙ หามผูสัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเค้ียว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ทํา ประกอบ ปรุงหรือ
จําหนายอาหารหรือไมไอจามรดบนอาหาร และไมกระทําการใดๆท่ีจะทําใหเกิดการปนเปอนตออาหารหรือกอใหเกิด
โรคได   

(๒๐ ตองมีการปองกันอันตราย และปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญเนื่องจากการจําหนาย ทํา ประกอบ 
ปรุง และเก็บอาหาร 

(๒๑ หามถาย เทท้ิงน้ําท่ีมีเศษอาหารหรือไขมันจากการลางเครื่องมือ เครื่องใช ภาชนะและอุปกรณใน
การจําหนายอาหารลงในทอหรือทางระบายน้ํา หรือในท่ีหรือทางสาธารณะ  

(๒๒ ปฏบิัติการอ่ืนใดท่ีจําเปนเพ่ือใหตองดวยสุขลักษณะตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๙ หามมิใหผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาประกอบกิจการเม่ือมีเหตุอันควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ 
หรือเปนพาหะของโรคติดตอดังตอไปนี้ 
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(1 วัณโรค  
(2 อหิวาตกโรค  
(3 ไขรากสาดนอย(ไทฟอยด  
(4 โรคบิด  
(5 ไขสุกใส  
(6 โรคคางทูม  
(7 โรคเรื้อน  
(8 โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ  
(9 โรคตับอักเสบท่ีเกิดจากไวรัส  
(10 โรคติดตออ่ืนๆ ท่ีทางราชการกําหนด  
กรณีพบผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาเปนโรคติดตอ ตองระวางโทษ ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ ๑๐ เจาพนักงานทองถ่ินมีหนาท่ีควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชนใชสอยของ
ประชาชนท่ัวไป 

หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถ่ินระบุชนิด หรือประเภทของสินคา ลักษณะ
วิธีการจําหนายสินคา และสถานท่ีท่ีจะจัดวางสินคาเพ่ือจําหนายในกรณีท่ีจะมีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ 
รวมท้ังจะกําหนดเง่ือนไขอยางใดตามท่ีเห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได 

การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธีการจําหนายสินคาหรือสถานท่ีจัดวางสินคาให
แตกตางไปจากท่ีระบุไวในใบอนุญาต จะกระทําไดตอเม่ือผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน และเจา
พนักงานทองถ่ินไดจดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว 
         กรณีพบผูไมปฏิบัติตามวรรคสี่ ตองระวางโทษ ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๑๑  ผูใดประสงคจะจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ
ท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ 
(๒) สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 
(๓) ใบรับรองแพทยของผูรับใบอนุญาต  และผูชวยจําหนาย  (กรณีจําหนายอาหารและ/หรือ

เครื่องดื่ม  
(๔) รูปถายหนาตรงครึ่งตัว  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  ๑x๑  นิ้ว  ของผูรับ 

ใบอนุญาต  และผูชวยจําหนาย  คนละ  ๓  รูป  เพ่ือติดไวในทะเบียน  ๑  รูป  ในใบอนุญาต ๑  
รูป  และบัตรสุขลักษณะประจําตัวอีก  ๑  รูป 

(๕) สําเนาใบอนุญาตหรือ หลักฐานแสดงวามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตามกฎหมายท่ี
เก่ียวของกําหนด 

(๖) อ่ืนๆตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด 
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ขอ ๑๒ เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบ
ความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไมถูกตอง ครบถวน  

ใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการได
ในขณะนั้น  

ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
โดยใหเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย  

เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัติ
นี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมีหนังสือแจง
การขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยาย
เวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี ท้ังนี้ หากเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จ ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอ
ทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ ทราบทุกครั้ง 

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถ่ิน ถาไมมารับตามกําหนดเวลาใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๔ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต และให
ใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอตามแบบท่ีกําหนดไว ทายเทศบัญญัตินี้ กอนใบอนุญาตสิ้น
อายุ เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตอ
อายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไข
ในการขอรับใบอนุญาตโดยอนุโลม 

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ 
สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

กรณีผูไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตาม วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ ๑๖ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต 
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 

ตามแบบท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ

เง่ือนไขดังตอไปนี้ 
(๑ ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความตอ

พนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 
(๒ ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา

ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 
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ผูขอรับใบแทนใบอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมอัตราตามทายเทศบัญญัตินี้ ณ วันท่ียื่นคําขอรับใบ
แทนใบอนุญาต  

ขอ ๑๗ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตใน
เรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่ง
พักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๘ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 
(๑ ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 
(๒ ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการ
ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอ
สุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๑๙ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับ 
หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับ
ใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี 

ขอ ๒๐ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

การเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหเปนดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถ่ิน เปนกรณีไป 

ขอ ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทายเทศ
บัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับ
กรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด 
ใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการ
ดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสอง
ครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจน
ครบจาํนวน  

ขอ ๒๒ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถ่ิน 

ขอ ๒๓ ในกรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะทําการโอนสิทธิในใบอนุญาตใหแกบุคคลอ่ืน ตอง
ดําเนินการแจงเจาพนักงานทองถ่ินทราบ เพ่ือดําเนินการโอนใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน 

กรณีผูไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตาม วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ ๒๔ เทศบัญญัตินี้ไมใชบังคับกับสถานประกอบการของรัฐ ชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน หรือกิจการ
ประเภทอ่ืนตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ เรื่อง การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2565 
 

 
๑. ใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
    (ก   ใบอนุญาตจําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ        ฉบับละ     250  บาท 
    (ข   ใบอนุญาตจําหนายสินคาโดยลักษณะการเรขาย                                     ฉบับละ     100  บาท 
2. ใบแทนใบอนุญาต          
    (ก   ใบอนุญาตจําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ        ฉบับละ     100  บาท 
    (ข   ใบอนุญาตจําหนายสินคาโดยลักษณะการเรขาย                                     ฉบับละ       50  บาท 
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แบบ จ ๑ หนา 1/3 
   คําขอรับใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

 
 

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

 
 ขาพเจา (นาย ,นาง ,นางสาว)......................................................................................................................... 
 เปนบุคคลธรรมดา อายุ..................ป สัญชาติ..............................  
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี           อยูบานเลขท่ี................................. 
หมูท่ี...................... ตรอก / ซอย...........................ถนน.....................................ตําบล / แขวง..................................
อําเภอ / เขต................................จังหวัด............................โทรศัพท...................................โทรสาร.......................... 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังนี้  
๑. ชนิดหรือประเภทของสินคา ท่ีจะจําหนาย.................................................................................................  
๒. ลักษณะ วิธีการจําหนายสินคา  (   จัดวางในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ  (   เรขาย   
3. สถานท่ีหรือบริเวณจําหนายสินคา............................................................................................................. 
4. พ้ืนท่ีท่ีใชจําหนายสินคา......................ตารางเมตร  
5. ผูชวยจําหนายสินคา (   ไมมี   (   มี คือ..................................... ........................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
6. หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต  

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ…………………………. 
(๒) สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 
(๓) ใบรับรองแพทยของผูรับใบอนุญาต  และผูชวยจําหนาย (กรณีจําหนายอาหารและ/หรือเครื่องดื่ม  
(๔) รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑x๑ นิ้ว ของผูรับใบอนุญาต  และ

ผูชวยจําหนาย  คนละ  ๓  รปู  เพ่ือติดไวในทะเบียน  ๑  รูป  ในใบอนุญาต ๑  รูป  และบัตร
สุขลักษณะประจําตัวอีก  ๑  รูป 

(๕) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
(๖) หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ

และผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 

(๗) อ่ืนๆ (ระบุ ................................................................................................................................. 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

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

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

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

(เจาหนาท่ีกรอก  

 
รูปถาย 

ขนาด ๑x๑ นิ้ว 
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แบบ จ ๑ หนา 2/3 
 

สวนที่ 1 สําหรับเจาหนาที่ 

 

คําขอเลขท่ี.......................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี..............เดือน...................................พ.ศ. ..................... 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน � ครบ  เห็นควรดําเนินการตอไป 

 � ไมครบ  คือ 
  ๑ ....................... ...................................................................................... 
  ๒ .................................... .......................................................................... 
  ๓ ................................... .......................................................................... 

และไดแจงใหผูยื่นคําขอแกไข และกําหนดใหแกไขใหถูกตองครบถวน ภายใน 15 
วัน หากพนกําหนด จะดําเนินการคืนคําขอพรอมเอกสารใหผูขอรับใบอนุญาต 
 
        

(ลงชื่อ ........................................... เจาหนาท่ี (ลงชื่อ ........................................... ผูขอรับใบอนุญาต 
            (.......................................                         (.......................................    
 ตําแหนง...........................................   
    
ผูขออนุญาต ไดดําเนินการแกไข ถูกตองแลว  เม่ือวันท่ี.......เดือน.......................พ.ศ...........เห็นควรดําเนินการตอไป 
 
 

(ลงชื่อ ........................................ ...เจาหนาท่ี  
                (.......................................                          
     ตําแหนง...........................................   
 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
      เห็นควรออกใบอนุญาต 
      เห็นควรไมอนุญาต เพราะ................................. 
......................................................................................... 

(ลงชื่อ........................... .......เจาพนักงานสาธารณสุข 
         .............................. (          

ตําแหนง.... ...................................  
วันท่ี............................................. 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
       อนุญาต 
       ไมอนุญาต เพราะ.................................... 
........................................................................... 
 
(ลงชือ่....... ............................เจาพนักงานทองถ่ิน 
          (...................................  
ตําแหนง......................................... 
     วันท่ี......................................... 
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แบบ จ ๑ หนา 3/3 

สวนที่ 2 สําหรับผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 
 

คําขอเลขท่ี..................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.................เดือน....................................พ.ศ. ..................... 

ไดรับแจงวา  เอกสารหลักฐาน � ครบ  (ดําเนินการตอ    �   ไมครบ  คือ   
๑............................................... ................................  ๒................................................ ......................... 
๓................................................ ...............................  4....... .................................................................. 
 
ผูยื่นคํารับใบอนุญาต ตองแกไขใหถูกตองครบถวน ภายใน 15 วัน หากพนกําหนด จะดําเนินการคืนคําขอพรอม
เอกสารใหผูขอรับใบอนุญาต และหากผูขอรับใบอนุญาตยังประสงคจะขอรับใบอนุญาต ตองดําเนินการใหม 
 
 

(ลงชื่อ ........................................... เจาหนาท่ี 
            (.......................................  

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



 

    -14- 

แบบ จ 2 

 
ใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

                                                                     เลมท่ี......................เลขท่ี.......................ป........................  
 

                     อนุญาตให ชือ่...............................................................อายุ..................ป   สัญชาติ........................
เลขประจําตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล.....................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี.................
ตรอก/ซอย..........................................ถนน......................................หมูท่ี................ตําบล/แขวง................................
อําเภอ/เขต................................จังหวัด................................โทรศัพท.............................โทรสาร................................   
                   ขอ ๑ เปนผูจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ชนิด/ประเภท...................................................... 
................................................................โดยลักษณะ/วิธีการจําหนาย.........................................................................
ในบริเวณ...................................................................................................................................................................... 
คาธรรมเนียม.............................บาท  ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี..................... เลขท่ี .................. ลงวันท่ี .................. 
เดือน ...................................... พ.ศ. …….............. 
                   ขอ ๒ โดยมีผูชวยจําหนายสินคา คือ 

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

ฯ 
ขอ 3 ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้  
     (๑) .......................................................................................................................................  
     (๒) ....................................................................................................................................... 

ฯ 
 

                   ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี ................... เดือน ...............................พ.ศ. ..................... 
 

ออกให ณ วันท่ี ........... เดือน .............................. พ.ศ. .....................  
 

(ลงชื่อ)  
                                                   (.............................................)  
                 เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 
หมายเหตุ โปรดอานคําเตือนดานหลัง  
 

 
รูปถาย 

ขนาด ๑x๑ นิ้ว 



 

    -15- 

 
ดานหลังใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

 
คําเตือน (๑  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 
  ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  1,000  บาท 
 (๒  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  

หากฝาฝนจําหนายสินคาโดยมิไดเสียคาธรรมเนียมภายในกําหนด ตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละยี่สิบ
ของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

 (3  เม่ือไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวา 
                  เจาพนักงานทองถ่ินจะไมตอใบอนุญาต 
 (4  หามโอนสิทธิในใบอนุญาตใหแกบุคคลอ่ืน ยกเวนเจาพนักงานทองถ่ินไดจดแจงการเปลี่ยนแปลงไวใน 
                  ใบอนุญาตแลว หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  1,000  บาท 
 (5  หามเปลี่ยนแปลงชนิด ประเภทสินคา ลักษณะวิธีจําหนายสินคา หรือ สถานท่ีจัดวางสินคา ใหแตกตาง 
                  จากท่ีระบุในใบอนุญาต ยกเวนเจาพนักงานทองถ่ินไดจดแจงการเปลี่ยนแปลงไวในใบอนุญาตแลว หาก 
                  ฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  1,000  บาท 
 (6  ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวใน 
                  บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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                                                                         แบบ จ ๓ หนา 1/3 

 

แบบคําขอตอใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

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

วันท่ี................เดือน.............................พ.ศ.............. 
  ขาพเจา..........................................................................อายุ.................ป สัญชาติ.............................. 
อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี................ตรอก/ซอย......................................ถนน........................................................ 
แขวง/ตําบล....................เขต/อําเภอ........................จังหวัด............................หมายเลขโทรศัพท................................. 
  ขอยื่นคําขอตออายใุบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ชนิด/ประเภท......................... 
.............................................................โดยลักษณะ/วิธีการจําหนาย............................................................................
ในบริเวณ............................................................. โดยมีผูชวยจําหนายสินคา คือ 

(๑) .......................................................................................................................................  
(๒) ....................................................................................................................................... 
(3 .......................................................................................................................................  

ตามใบอนุญาตเลมท่ี...............เลขท่ี....................... ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน.........................พ.ศ. .................. 
ใชไดจนถึงวันท่ี ................... เดือน ...............................พ.ศ. .....................  ตอเจาพนักงานทองถ่ินเทศบาลตําบลเพ็ญ 
  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้  

(1  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ…………………………. 
(2) สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 
(3) ใบรับรองแพทยของผูรับใบอนุญาต  และผูชวยจําหนาย (กรณีจําหนายอาหารและ/หรือ

เครื่องดื่ม  
(4) รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑x๑ นิ้ว ของผูรับใบอนุญาต  

และผูชวยจําหนาย  คนละ  ๓  รูป  เพ่ือติดไวในทะเบียน  ๑  รูป  ในใบอนุญาต ๑  รูป  และ
บัตรสุขลักษณะประจําตัวอีก  ๑  รูป 

(5) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
(6) หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ

อํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 

(7) ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตฉบับเดิม 
(8) อ่ืนๆ (ระบุ ................................................................................................................................. 

      …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

            (ลงชือ่........................... ....................... ...........ผูขอตอใบอนุญาต                       
                      (..............................................  
 

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

(เจาหนาท่ีกรอก  
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แบบ จ 3 หนา 2/3 

สวนที่ 1 สําหรับเจาหนาที่ 

 

คําขอเลขท่ี.......................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี..............เดือน...................................พ.ศ. ..................... 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน �   ครบ  แจงใหผูยื่นคําขอทรายวา เจาหนาท่ีดําเนินการตรวจสอบเพ่ือออก 
   ใบอนุญาต ผูขออนุญาตสามารถใชใบรับคําขอนี้  เปนหลักฐานในการ 
    ประกอบกิจการตามท่ีขอตอใบอนุญาต  ไดชั่วคราวในระหวางเวลาท่ี 
   เจาพนักงานทองถ่ิน ยังมิไดแจงการไมอนุญาต 

 � ไมครบ  คือ 
  ๑ ....................... ...................................................................................... 
  ๒ .................................... .......................................................................... 
  ๓ ................................... .......................................................................... 

และไดแจงใหผูยื่นคําขอแกไข และกําหนดใหแกไขใหถูกตองครบถวน 
ภายใน 15 วัน หากพนกําหนด จะดําเนินการคืนคําขอพรอมเอกสารให 
ผูขอตอใบอนุญาต 

 
        

(ลงชื่อ ........................................... เจาหนาท่ี (ลงชื่อ ........................................... ผูขอตอใบอนุญาต 
            (.......................................                         (.......................................    
 ตําแหนง...........................................   
    
ผูขออนุญาต ไดดําเนินการแกไข ถูกตองแลว  เม่ือวันท่ี.......เดือน.......................พ.ศ...........เห็นควรดําเนินการตอไป 
 
 

(ลงชื่อ ........................................... เจาหนาท่ี  
                (.......................................                          
     ตําแหนง...........................................   
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
      เห็นควรตอใบอนุญาต 
      เห็นควรไมอนุญาต เพราะ................................. 
......................................................................................... 

(ลงชื่อ........................... .......เจาพนักงานสาธารณสุข 
         .............................. (          

ตําแหนง.... ...................................  
วันท่ี............................................. 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
       อนุญาต 
       ไมอนุญาต เพราะ.................................... 
........................................................................... 
 
(ลงชื่อ.... ...............................เจาพนักงานทองถ่ิน 
          (...................................  
ตําแหนง......................................... 
     วันท่ี......................................... 
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แบบ จ 3 หนา 3/3 

สวนที่ 3 สําหรับผูขอตอใบอนญุาต 

ใบรับคําขอตอใบอนุญาต 
 

คําขอเลขท่ี..................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.................เดือน....................................พ.ศ. ..................... 

1. ไดรับแจงวา  เอกสารหลักฐาน �   ไมครบ  คือ   
๑......................... ......................................................  ๒................................................ ......................... 
๓................................................ ...............................  4....................................... .................................. 
 
ผูยื่นคําขอตอใบอนุญาต ตองแกไขใหถูกตองครบถวน ภายใน 15 วัน หากพนกําหนด จะดําเนินการคืนคําขอพรอม
เอกสารใหผูขอรับใบอนุญาต และหากผูขอตอใบอนุญาตยังประสงคจะขอรับใบอนุญาต ตองดําเนินการใหม 
 

2. ไดรับแจงวา  เอกสารหลักฐาน �   ครบ   
เจาหนาท่ีกําลังดําเนินการตรวจสอบเพ่ือออกใบอนุญาต ผูขออนุญาตสามารถใชใบรับคําขอนี้  เปนหลักฐานในการ
ประกอบกิจการตามท่ีขอตอใบอนุญาต  ไดชั่วคราวในระหวางเวลาท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน ยังมิไดแจงการไมอนุญาต 
 
 

(ลงชื่อ ............................ ...............เจาหนาท่ี 
            (.......................................  

      ตําแหนง..............................................   
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                                                                         แบบ จ ๔ หนา 1/3 

แบบคําขอท่ัวไป 
เกี่ยวกับการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

 
                                                                                               เขียนท่ี……………………….………..……… 

วันท่ี..............เดือน......................................พ.ศ.................. 
 ขาพเจา.........................................................................................อายุ.................ป สัญชาติ.............................. 
อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี................ตรอก/ซอย......................................ถนน......................................................... 
แขวง/ตําบล....................เขต/อําเภอ........................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท................................. 
 ไดรับใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ชนิด/ประเภท............................................................... 
โดยลักษณะ/วิธีการจําหนาย...............................................................ในบริเวณ............................................................. 
โดยมีผูชวยจําหนายสินคา คือ 

(๑) .......................................................................................................................................  
(๒) ....................................................................................................................................... 
(3 .......................................................................................................................................  

ตามใบอนุญาตเลมท่ี...............เลขท่ี....................... ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน.........................พ.ศ. .................. 
ใชไดจนถึงวันท่ี ................... เดือน ...............................พ.ศ. .................... 

ขอยื่นคําขอ/แจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังนี้ 

 � ขอรับใบแทนใบอนุญาตเนื่องจาก � สูญหาย � ถูกทําลาย � ชํารุดในสาระสําคัญ 

 � แจงขอเปลี่ยนรายละเอียดการประกอบกิจการ จากเดิมตามท่ีระบุไวในใบอนุญาตขางตน เปนดังนี้ 
 ................................................................................................................................................................ 

 � แจงโอนสิทธิแกบุคคลอ่ืน (บุคคลท่ีจะรับโอนสิทธิตองยื่นเอกสารเชนเดียวกับ การขอรับใบอนุญาต  

           � แจงบอกเลิกการดําเนินกิจการ โดยมีผลตัง้แต.............................................................เปนตนไป 
     พรอมคําขอนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆมาดวยแลว ดังนี้ 

            � ๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ…………. 

   � 2 ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตฉบับเดิม 

   � 3 หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ  
    3.๑ ..........................................................................................  
    3.2.... ......................................................................................    

� 4  เอกสารการแจงความฉบับจริงของเจาพนักงานตํารวจ(กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย  

� 6  อ่ืนๆ.............................................................................................  
 

  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอท่ัวไปนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

            (ลงชื่อ........................... ....................... ...........ผูยื่นคําขอ                       
                    (..............................................  

 

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

(เจาหนาท่ีกรอก  
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แบบ จ 4 หนา 2/3 

 

สวนที่ 1 สําหรับเจาหนาที่ 

 

คําขอเลขท่ี.......................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี..............เดือน...................................พ.ศ. ..................... 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน � ครบ  เห็นควรดําเนินการตอไป 

 � ไมครบ  คือ 
  ๑ ....................... ...................................................................................... 
  ๒ .... .......................................................................................................... 
  ๓ ................................... .......................................................................... 

และไดแจงใหผูยื่นคําขอแกไข และกําหนดใหแกไขใหถูกตองครบถวน ภายใน 15 
วัน หากพนกําหนด จะดําเนินการคืนคําขอพรอมเอกสารใหผูยื่นคําขอ 
 
        

(ลงชื่อ ........................................... เจาหนาท่ี (ลงชื่อ ........................................... ผูยื่นคําขอ 
            (.......................................                         (.......................................    
 ตําแหนง...........................................   
    
ผูยื่นคําขอ ไดดําเนินการแกไข ถูกตองแลว  เม่ือวันท่ี.......เดอืน.......................พ.ศ...........เห็นควรดําเนินการตอไป 
 
 

(ลงชื่อ ........................................... เจาหนาท่ี  
                (.......................................                          
     ตําแหนง...........................................   
 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
      เห็นควรอนุญาต 
      เห็นควรไมอนุญาต เพราะ................................. 
......................................................................................... 

(ลงชื่อ........................... .......เจาพนักงานสาธารณสุข 
         .............................. (          

ตําแหนง....................................... 
วันท่ี............................................. 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
       อนุญาต 
       ไมอนุญาต เพราะ.................................... 
........................................................................... 
 
(ลงชื่อ....... ............................เจาพนักงานทองถ่ิน 
          (...................................  
ตําแหนง......................................... 
     วันท่ี......................................... 
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แบบ จ 4 หนา 3/3 

สวนที่ 2 สําหรับผูยื่นคํารอง 

ใบรับคําขอทั่วไป 
 

คําขอเลขท่ี..................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.................เดือน....................................พ.ศ. ..................... 

ไดรับแจวา  เอกสารหลักฐาน � ครบ  (ดําเนินการตอ    �   ไมครบ  คือ   
๑............................................... ................................  ๒................................................ ......................... 
๓......................... ......................................................  4................................................ ......................... 
 
ผูยื่นคํารับใบอนุญาต ตองแกไขใหถูกตองครบถวน ภายใน 15 วัน หากพนกําหนด จะดําเนินการคืนคําขอพรอม
เอกสารใหผูยื่นคําขอ และหากผูยื่นคําขอยังประสงคจะยื่นคําขอ ตองดําเนินการใหม 
 
 

(ลงชื่อ ........................................... เจาหนาท่ี 
            (.......................................  

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