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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559 

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

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัต ิเทศบาลต าบลสวนผึ้ง ว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ. 2559 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 43  มาตรา 54  มาตรา 55  มาตรา 58  มาตรา 63 และมาตรา 65 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบล
สวนผึ้งและผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจึงตรา เทศบัญญตัิไว้ดังต่อไปนี้ 

  

  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสวนผึ้ง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ.  2559” 

 

  ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้ง ตั้งแต่เม่ือได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย        
ที่ส านักงานเทศบาลต าบลสวนผึ้งแล้วเจ็ดวัน 

 

  ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสวนผึ้ง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
พ.ศ. 2543 

  ข้อ 4 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน     
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

  

  ข้อ 5 ในเทศบัญญัตินี้ 
 

                   “สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน 
 

 “อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
 

                   “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
   

                   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลสวนผึ้ง 
 

                   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 
                                                                                                                   /ข้อ 6.............. 
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 ข้อ 6 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของประชาชน
ทั่วไป                                                                                                     

  ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัด
วางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า 
ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพ่ือจ าหน่ายในกรณีท่ีจะมีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด
เป็นปกติ รวมทั้งจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 

  การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัดวางสินค้า
ให้แตกต่างไปจากท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระท าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว 

 

  ข้อ 7 ในการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็น
ปกติ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

     (1) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
     (2) ให้จัดวางสินค้าที่จ าหน่ายบนแผงวางสินค้าหรือจัดวางในลักษณะอ่ืนตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
     (3) แผงวางสินค้าท าด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย

ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
     (4) จัดวางสินค้าและสิ่งของใดๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่นล้ าออกนอกบริเวณที่ก าหนด ทั้งนี้ 

รวมทั้งตัวของผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าด้วย 
     (5) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่ีจ าหน่ายสินค้าในระหว่างการจ าหน่ายอยู่เสมอ 
     (6) ห้ามมิให้กระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น เช่น การใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่อง

ขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป เป็นต้น 
     (7) เมื่อเสร็จสิ้นการจ าหน่ายทุกครั้งต้องเก็บสินค้าและสิ่งของใดๆ ที่เกี่ยวข้องจากบริเวณท่ี

จ าหน่ายให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า 
     (8) หยุดการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เทศบาล

ต าบลสวนผึ้งประกาศก าหนด 
     (9) การอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการป้องกัน 

มิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศก าหนด 
 

                                                                                                   /ข้อ 8................. 
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  ข้อ 8 ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวาง 
สินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

     (1) แผงจ าหน่ายอาหารท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีสภาพดี เป็นระเบียบ อยู่สูงจากพ้ืน
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

     (2) อาหารปรุงสุกมีการปกปิดหรือมีการป้องกันสัตว์แมลงน าโรค 
     (3) สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสารบบอาหาร (อย.) 
     (4) น้ าดื่มต้องเป็นน้ าที่สะอาด ใส่ในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด มีก๊อกหรือทางเทรินน้ า 
     (5) เครื่องดื่มต้องใส่ภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด มีที่ตักที่มีด้ามยาวหรือมีก๊อกหรือทางเทรินน้ า 
     (6) น้ าแข็งที่ใช้บริโภคต้องปฏิบัติดังนี้ 

   6.1) ต้องสะอาด 
   6.2) เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปิด อยู่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
   6.3) ที่ตักน้ าแข็งมีด้ามยาว 
   6.4) ต้องไม่น าอาหารหรือสิ่งของอย่างอ่ืนไปแช่ไว้ในน้ าแข็ง 

     (7) ล้างภาชนะด้วยน้ ายาล้างภาชนะ  แล้วล้างด้วยน้ าสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้ าไหล และ
อุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

     (8) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามข้ึนในภาชนะโปร่งสะอาดหรือวางเป็นระเบียบในภาชนะ
โปร่งสะอาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

     (9) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพ่ือน าไปก าจัดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะหรือทิ้งในที่
เทศบาลต าบลสวนผึ้งก าหนด 

    (10) ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อน และสวมหมวกหรือ 
ตาข่ายคลุมผม 

    (11) ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงส าเร็จแล้ว 
    (12) ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด 
 

  ข้อ 9 ในการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วย
จ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
     (2) ไม่ทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ 
     (3) ห้ามมิให้กระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น เช่น การใช้เครื่องขยายเสียง เป็นต้น 
     (4) หยุดการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เทศบาล

ต าบลสวนผึ้งประกาศก าหนด 
                                                                                                        /(5)............... 



 
 

 

 

- 5 - 
 

      (5) การอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการป้องกัน   
มิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศก าหนด 

 

  ข้อ 10 ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย  
ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

     (1) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 9 
     (2) สวมเสื้อที่มีแขน ใช้ผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดป้องกันเส้นผมมิให้ตก

ลงในอาหาร 
     (3) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องท าแผลให้เรียบร้อย 
     (4) ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียม ท า ประกอบ ปรุงหรือจ าหน่ายอาหาร 
     (5) ไม่ไอหรือจามรดบนอาหาร 
     (6) ที่เตรียม ท า ประกอบ ปรุง และแผงวางจ าหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 

เซนติเมตร 
     (7) ไม่เทท้ิงเศษอาหาร หรือน้ าที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพ้ืนหรือทางระบายน้ าสาธารณะ 
     (8) ใช้ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหารที่สะอาด 
     (9) ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการ

จ าหน่ายอาหาร เพ่ือป้องกันฝุ่นละออง แมลงวันและสัตว์พาหะน าโรคอ่ืนๆ  
    (10) ใช้น้ าที่สะอาดในการท า ประกอบ ปรุง แช่หรือล้างอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ 

เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหาร 
    (11) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ และไม่เทท้ิงมูลฝอยลงในท่อหรือทาง

ระบายน้ าสาธารณะ ยกเว้นในที่ที่เทศบาลต าบลสวนผึ้งจัดไว้ให้ 
 

  ข้อ 11 ห้ามมิให้ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็น
โรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคติดต่อดังต่อไปนี้ 

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

 

  ข้อ 12 ผู้ใดประสงค์จะจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ 
ที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

 (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

      (3) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
      (4) อ่ืนๆ ตามที่เทศบาลต าบลสวนผึ้งประกาศก าหนด 
 

  ข้อ 13 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

 

  ข้อ 14 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ หรือ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด 
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขอ
อนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับ   
ค าขอ 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน           
เทศบัญญัตินี้ 

  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได้ขยาย
เวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี  

 

  ข้อ 15 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องมี
บัตรประจ าตัวตามแบบที่เทศบาลต าบลสวนผึ้งประกาศก าหนด และจะต้องติดบัตรประจ าตัวไว้ที่อกเสื้อด้านซ้าย
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

                                                                                                /ข้อ 16............... 
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 ข้อ 16 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของ
เทศบาลต าบลสวนผึ้งเท่านั้น 

  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ตามข้อ 8  ข้อ 9  ข้อ 10 และ ข้อ 11 โดยอนุโลม 

 

  ข้อ 17 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย       
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอก
เลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจ านวน 

  ข้อ 18 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
 

  ข้อ 19 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

 

  ข้อ 20 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
                        (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
                        (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ  ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 

ข้อ 21 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ 

                                                                                                /หรือ.................                                                                                             
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

  
ล าดับ

ที ่
รายการ ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
1. 
 
 
 
 
 
 

2. 

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งท่ีใดเป็นปกติ       
      1.1  พื้นที่ไม่เกิน 1 ตารางเมตร        
      1.2  พื้นที่เกิน 1 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2  ตารางเมตร 
      1.3  พื้นที่เกิน 2  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 3  ตารางเมตร 
      1.4  พื้นทีเ่กิน 3 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 4  ตารางเมตร 
      1.5  พืน้ทีม่ากกว่า 4  ตารางเมตร ขึ้นไป                     
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย                                                   
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แบบค าขอรับใบอนุญาต / ต่ออายุใบอนุญาต 
จ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ 

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

วนัท่ี.........................เดือน.................................พ.ศ. ................. 
     ๑.  ขา้พเจา้...........................................................................อาย.ุ..............ปี สัญชาติ .................................
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน............................................................. อยูบ่า้นเลขท่ี ....................หมู่ท่ี .......................
ต าบล ....................... อ  าเภอ ...........................จงัหวดั ........................หมายเลขโทรศพัท.์.........................................
    ขอยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตเป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะประเภท......................................... 
สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้..........................................................มีพื้นท่ีประกอบการ............. ตารางเมตร ต่อเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ิน 
    ๒.  พร้อมค าขอน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้ดงัน้ี 
  (   )  ส าเนาบตัรประจ าตวั (ประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ/อ่ืนๆระบุ...........) 
  (   )  ส าเนาทะเบียนบา้น 
  (   )  รูปถ่ายหนา้ตรงคร่ึงตวัขนาด 1X1 น้ิวจ านวน 1 รูป   
                           (   )  ใบรับรองแพทยข์องผูข้อรับใบอนุญาตและผูช่้วยจ าหน่ายสินคา้ 
  (   )  เอกสารและหลกัฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด คือ 
                                     ๑)..................................................................................................... 
                                     ๒).................................................................................................... 
 
                ขอรับรองวา่ขอ้ความในค าขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงช่ือ) .........................................................ผูข้ออนุญาต 
     (......................................................) 
 
 
 
 
 

ค าขอเลขท่ี
........../............... 



 
 

 

 

 
ส่วนของเจ้าหน้าที่ 

ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนุญาต 
 

 
ค าขอเลขท่ี ..................................ไดแ้จง้เม่ือวนัท่ี ..................เดือน............................พ.ศ. ............................    
ตรวจสอบแลว้  เอกสารหลกัฐาน    (    )  ครบ 
                (   )  ไม่ครบ  คือ........................................................................................  
                                                               1)..................................................................................................... 
                                                               2).................................................................................................... 
                                                               3)................................................................................................... 
 
      (ลงช่ือ) ................................................................. 
       (.............................................................) 
      ต าแหน่ง ................................................................ 
 

 
ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนุญาต 
 

 
ค าขอเลขท่ี ..................................ไดแ้จง้เม่ือวนัท่ี ..................เดือน............................พ.ศ. ............................    
ตรวจสอบแลว้  เอกสารหลกัฐาน    (    )  ครบ 
                (   )  ไม่ครบ  คือ........................................................................................  
                                                               1)..................................................................................................... 
                                                               2).................................................................................................... 
                                                               3)................................................................................................... 
ดงันั้น กรุณาน าเอกสารหลกัฐานท่ียงัไม่ครบทั้งหมดมายืน่ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินภายใน...........วนันบัตั้งแต่วนัน้ี
เป็นตน้ไป 
      (ลงช่ือ) ................................................................. 
       (.............................................................) 
      ต าแหน่ง ................................................................ 



 
 

 

 

 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 
 

จากการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ........................................................................................................ 
  (   )  เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเง่ือนไขดงัน้ี ....................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
  (   )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ .......................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
 
    (ลงช่ือ) ..........................................................เจา้พนกังานสาธารณสุข 
     (......................................................) 
    ต าแหน่ง ....................................................... 
     วนัท่ี ........... / ............... / ............... 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
จดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
 
 

ค ำส่ังของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
(   )  อนญุาตออกใบอนญุาตประกอบกิจการได้ 
(   )  ไมอ่นญุาตออกใบอนญุาตประกอบกิจการ  เพราะ.................................................................................  
................................................................................................................................................................. 
 
 
                                                          
                                                             (ลงช่ือ) ..........................................................เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
           (......................................................) 
             ต าแหนง่ ....................................................... 
            วนัท่ี ........... / ............... / ............... 
   
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 

  
                                                                                 ใบอนุญาต 

 
จ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ 

 
เล่มท่ี...............เลขท่ี.............../............... 
 
                  (1)  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินอนุญาตให.้.................................................................................สัญชาติ.............
อยูบ่า้นเลขท่ี .............หมู่ท่ี ..........ต  าบล ................................อ าเภอ ..............................จงัหวดั ................................
หมายเลขโทรศพัท ์...............................................................................จ  าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  
ประเภท……………………………………………..สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้……………………………..…                                        
ตั้งอยูเ่ลขท่ี.........................หมู่ท่ี ............ต  าบล ...................อ  าเภอ ................จงัหวดั .........................หมายเลข
โทรศพัท ์........................................................ 

 เสียค่าธรรมเนียมปีละ..............................บาท (............................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มท่ี.......................................เลขท่ี..........................................................ลงวนัท่ี........................................... 
               (2)  ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน 

 (3)  หากปรากฏในภายหลงัวา่การประกอบกิจการท่ีไดรั้บอนุญาตน้ีเป็นการขดัต่อกฎหมายอ่ืนท่ี 
เก่ียวขอ้ง โดยมิอาจแกไ้ขได ้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินอาจพิจารณาใหเ้พิกถอนการอนุญาตน้ีได ้

(4) ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขเฉพาะดงัต่อไปน้ีอีกดว้ย คือ 
4.1) ............................................................................................................................................. 
4.2) ......................................................................................................................... 

 (5)  ใบอนุญาตฉบบัน้ีออกให้เม่ือวนัท่ี.......................เดือน................................พ.ศ...................... 
              (6)  ใบอนุญาตฉบบัน้ีส้นอายวุนัท่ี............................เดือน.................................พ.ศ..................... 
 
 
     (ลงช่ือ) 
                 (....................................................) 
                                                        ต  าแหน่ง...................................................... 
                                                                                เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 



 
 

 

 

 
 

แบบค าขอรับใบอนุญาต / ต่ออายุใบอนุญาต 
เร่ขายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ 

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

วนัท่ี.........................เดือน.................................พ.ศ. ................. 
     ๑.  ขา้พเจา้...........................................................................อาย.ุ..............ปี สัญชาติ .................................
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน............................................................. อยูบ่า้นเลขท่ี ....................หมู่ท่ี ........................
ต าบล ....................... อ  าเภอ ...........................จงัหวดั ........................หมายเลขโทรศพัท.์.........................................
    ขอยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตเป็นผูเ้ร่ขายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะประเภท.............................. สถานท่ี
จ าหน่ายสินคา้................................................................มีพื้นท่ีประกอบการ.................... ตารางเมตร ต่อเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน 
    ๒.  พร้อมค าขอน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้ดงัน้ี 
  (   )  ส าเนาบตัรประจ าตวั (ประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆระบุ...........) 
  (   )  ส าเนาทะเบียนบา้น 
  (   )  รูปถ่ายหนา้ตรงคร่ึงตวัขนาด 1X1 น้ิวจ านวน 1 รูป   
                           (   )  ใบรับรองแพทยข์องผูข้อรับใบอนุญาตและผูช่้วยจ าหน่ายสินคา้ 
  (   )  เอกสารและหลกัฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด คือ 
                                     ๑)..................................................................................................... 
                                     ๒).................................................................................................... 
 
                ขอรับรองวา่ขอ้ความในค าขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงช่ือ) .........................................................ผูข้ออนุญาต 
     (......................................................) 
 
 
 
 
 

ค าขอเลขท่ี
........../............... 



 
 

 

 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนุญาต 

 
 
ค าขอเลขท่ี ..................................ไดแ้จง้เม่ือวนัท่ี ..................เดือน............................พ.ศ. ............................    
ตรวจสอบแลว้  เอกสารหลกัฐาน    (   )  ครบ 
                   (   )  ไม่ครบ  คือ.......................................................................................  
                                                               1)..................................................................................................... 
                                                               2).................................................................................................... 
                                                               3)................................................................................................... 
 
      (ลงช่ือ) ................................................................. 
       (.............................................................) 
      ต าแหน่ง ................................................................ 
 

 
ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนุญาต 
 

 
ค าขอเลขท่ี ..................................ไดแ้จง้เม่ือวนัท่ี ..................เดือน............................พ.ศ. ............................    
ตรวจสอบแลว้  เอกสารหลกัฐาน    (   )  ครบ 
                   (   )  ไม่ครบ  คือ....................................................................................... 
                                                               1)..................................................................................................... 
                                                               2).................................................................................................... 
                                                               3)................................................................................................... 
ดงันั้น กรุณาน าเอกสารหลกัฐานท่ียงัไม่ครบทั้งหมดมายืน่ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินภายใน...........วนันบัตั้งแต่วนัน้ี
เป็นตน้ไป 
 
      (ลงช่ือ) ................................................................. 
       (.............................................................) 
      ต าแหน่ง ................................................................ 



 
 

 

 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 
 

จากการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ........................................................................................................ 
  (   )  เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเง่ือนไขดงัน้ี ....................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
  (   )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ .......................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
 
    (ลงช่ือ) ..........................................................เจา้พนกังานสาธารณสุข 
     (......................................................) 
    ต าแหน่ง ....................................................... 
     วนัท่ี ........... / ............... / ............... 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
จดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
 

 
 

ค ำส่ังของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
(   )  อนญุาตออกใบอนญุาตประกอบกิจการได้ 
(   )  ไมอ่นญุาตออกใบอนญุาตประกอบกิจการ  เพราะ.................................................................................  
................................................................................................................................................................. 
 
 
                                                          
                                                             (ลงช่ือ) ..........................................................เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
           (......................................................) 
             ต าแหนง่ ....................................................... 
            วนัท่ี ........... / ............... / ............... 
   
 
 
 
 



 
 

 

 

 
  

                                                                           ใบอนุญาต 
 

                                                         เร่ขายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ 
 

เล่มท่ี...............เลขท่ี.............../............... 
 
                  (1)  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินอนุญาตให.้.................................................................................สัญชาติ.............
อยูบ่า้นเลขท่ี .............หมู่ท่ี ..........ต  าบล ................................อ าเภอ ...................................จงัหวดั ...........................
หมายเลขโทรศพัท ์...................................................................................เร่ขายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  
ประเภท……………………………………………..สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้……………….……………………..…                                        
ตั้งอยูเ่ลขท่ี.........................หมู่ท่ี ............ต  าบล ...................อ  าเภอ ................จงัหวดั .........................หมายเลข
โทรศพัท ์........................................................ 

 เสียค่าธรรมเนียมปีละ..............................บาท (............................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มท่ี.......................................เลขท่ี..........................................................ลงวนัท่ี........................................... 
               (2)  ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน 

 (3)  หากปรากฏในภายหลงัวา่การประกอบกิจการท่ีไดรั้บอนุญาตน้ีเป็นการขดัต่อกฎหมายอ่ืนท่ี 
เก่ียวขอ้ง โดยมิอาจแกไ้ขได ้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินอาจพิจารณาใหเ้พิกถอนการอนุญาตน้ีได ้

 (4)  ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขเฉพาะดงัต่อไปน้ีอีกดว้ย คือ 
4.1) ............................................................................................................................................. 
4.2) ......................................................................................................................... 

 (5)  ใบอนุญาตฉบบัน้ีออกให้เม่ือวนัท่ี.......................เดือน................................พ.ศ...................... 
              (6)  ใบอนุญาตฉบบัน้ีส้นอายวุนัท่ี............................เดือน.................................พ.ศ..................... 
 
 
     (ลงช่ือ) 
                 (....................................................) 
                                                        ต  าแหน่ง...................................................... 
                                                                                เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
 
 



 
 

 

 

 แบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
             ประกอบกิจการ.............................................. 

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

วนัท่ี.........................เดือน.................................พ.ศ. ................. 
๑. ขา้พเจา้.........................................................................อาย.ุ..............ปี สัญชาติ .......................... 

เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ....................................................... อยูบ่า้นเลขท่ี .......................หมู่ท่ี................ ต  าบล 
............................. อ าเภอ .........................จงัหวดั ......................หมายเลขโทรศพัท ์............................ 
  ขอยืน่ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
            (   )  จ  าหน่ายสินคา้   (   )  เร่ขายสินคา้  ตามใบอนุญาต เล่มท่ี ......................... เลขท่ี ............. ออก
ใหเ้ม่ือวนัท่ี .................... เดือน ............................... พ.ศ. ...............................ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
 สาเหตุเพราะ   (   )  สูญหาย  (   ) ถูกท าลาย  (   )  ช ารุด (ในสาระส าคญั) 
 ๒.  พร้อมค าขอน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้ดงัน้ี 
  (   ) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ) 
  (   ) ส าเนาทะเบียนบา้น 
  (   ) หนงัสือมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีเจา้ของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตดว้ยตนเอง) 
  (   ) ส าเนาบนัทึกการแจง้ความต่อเจา้พนกังานเจา้หนา้ท่ีแห่งทอ้งท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย 
  (   ) ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู ่(ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือช ารุด) 
 
 ขอรับรองวา่ขอ้ความในค าขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
     ลงช่ือ........................................................ผูข้อรับใบแทนใบอนุญาต 
             (......................................................) 
 
 
 
 
        
 
 
 
                                                                                                                                                                                          

ค าขอเลขท่ี
........../............... 



 
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลสวนผึง้ 
เร่ือง ก าหนดเขตควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 

โดยลกัษณะวธีิการจัดวางสินค้าในทีห่น่ึงทีใ่ดเป็นปกติ 
_________________ 

 
   โดยท่ีเป็นการสมควรควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใชส้อยของประชาชนทัว่ไป 

   อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินดว้ยความเห็นชอบของเจา้พนกังานจราจรจึงออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

   (1) ใหบ้ริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดงัต่อไปน้ีเป็นเขตหา้มจ าหน่ายหรือซ้ือสินคา้โดยเด็ดขาด 
1.1) .......................................... 
1.2) .......................................... 

  (2) ใหบ้ริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดงัต่อไปน้ีเป็นเขตหา้มจ าหน่ายสินคา้บางชนิดหรือบางประเภท 
2.1) .......................................... 
2.2) .......................................... 

  (3) ใหบ้ริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดงัต่อไปน้ีเป็นเขตหา้มจ าหน่ายสินคา้ตามเวลาท่ีก าหนด 
3.1) .......................................... 
3.2) .......................................... 

  (4) ใหบ้ริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดงัต่อไปน้ีเป็นเขตท่ีการจ าหน่ายสินคา้จะตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไข 

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

  ทั้งน้ี ใหมี้ผลบงัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ส านกังานเทศบาล.............และ
บริเวณท่ีก าหนดเป็นเขตควบคุมแลว้สิบหา้วนั 

   ประกาศ ณ วนัท่ี ............................................. 
 
 

 
 ผูใ้หค้วามเห็นชอบ 
(ลงช่ือ) 

(…………………………..………) 
เจา้พนกังานจราจร 

 
 (ลงช่ือ) 

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



 
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลสวนผึง้ 
เร่ือง ก าหนดเขตควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 

โดยลกัษณะวธีิการเร่ขาย 
_________________ 

 
   โดยท่ีเป็นการสมควรควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใชส้อยของประชาชนทัว่ไป 

   อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินดว้ยความเห็นชอบของเจา้พนกังานจราจรจึงออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

   (1) ใหบ้ริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดงัต่อไปน้ีเป็นเขตหา้มจ าหน่ายหรือซ้ือสินคา้โดยเด็ดขาด 
1.1) .......................................... 
1.2) .......................................... 

  (2) ใหบ้ริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดงัต่อไปน้ีเป็นเขตหา้มจ าหน่ายสินคา้บางชนิดหรือบางประเภท 
2.1) .......................................... 
2.2) .......................................... 

  (3) ใหบ้ริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดงัต่อไปน้ีเป็นเขตหา้มจ าหน่ายสินคา้ตามเวลาท่ีก าหนด 
3.1) .......................................... 
3.2) .......................................... 

  (4) ใหบ้ริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดงัต่อไปน้ีเป็นเขตท่ีการจ าหน่ายสินคา้จะตอ้งเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไข 

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

  ทั้งน้ี ใหมี้ผลบงัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ส านกังานเทศบาล.............และ
บริเวณท่ีก าหนดเป็นเขตควบคุมแลว้สิบหา้วนั 

   ประกาศ ณ วนัท่ี ............................................. 
 
       
         ผูใ้หค้วามเห็นชอบ 
(ลงช่ือ) 

(…………………………..………) 
เจา้พนกังานจราจร 

 
 (ลงช่ือ) 

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


