
 หนา   ๑๒๗ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี 
เรื่อง   การจําหนายสินคาในที่หรอืทางสาธารณะ   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี  วาดวยการจําหนายสินคา 

ในท่ีหรือทางสาธารณะ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติ 

ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ 

มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหาร 

สวนตําบลนนทรี  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนนทรีและนายอําเภอกบินทรบุรี   

จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้  เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี  เรื่อง  การจําหนาย 

สินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนนทรี  ตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก   

    (๑) ขอบังคับตําบล  เรื่อง  การควบคุมการคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

    (๒) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี  เรื่อง  การจําหนายสินคาในท่ีหรือ 

ทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัติ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 



 หนา   ๑๒๘ 
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ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

    “สินคา”  หมายความวา  ส่ิงของที่ซื้อขายกัน 

    “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร   

    “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ 

ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

    “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนนทรี 

    “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ เจาพนักงานทองถิ่นมีหนาท่ีควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชนใชสอยของ 

ประชาชนทั่วไป 

หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธี 

การจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นระบุชนิด  หรือประเภทของสินคา   

ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา  และสถานท่ีท่ีจะจัดวางสินคาเพ่ือจําหนายในกรณีท่ีจะมีการจัดวางสินคา 

ในท่ีหนึ่งที่ใดเปนปกติ  รวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได 

การเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา  ลักษณะวิธีการจําหนายสินคาหรือสถานที่จัดวางสินคา 

ใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาต  จะกระทําไดตอเมื่อผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น   

และเจาพนักงานทองถิ่นไดจดแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว 

ขอ ๖ ในการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งท่ีใด 

เปนปกติ  ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

  (๑) แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย 

  (๒) ใหจัดวางสินคาท่ีจําหนายบนแผงวางสินคาหรือจัดวางในลักษณะอื่นตามที่ 

เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๓) แผงวางสินคาทําดวยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจาพนักงานทองถิ่น   

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 
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  (๔) จัดวางสินคาและส่ิงของใด ๆ  ใหเปนระเบียบเรียบรอย  ไมย่ืนลํ้าออกนอกบริเวณ 

ที่กําหนด  ทั้งนี้  รวมทั้งตัวของผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาดวย 

    (๕) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จําหนายสินคาในระหวางการจําหนายอยูเสมอ 

    (๖) หามมิใหกระทําการใด ๆ  ท่ีกอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น  เชน  การใช 

เครื่องกําเนิดไฟฟา  เครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทป  เปนตน 

    (๗) เมื่อเสร็จส้ินการจําหนายทุกครั้งตองเก็บสินคาและส่ิงของใด ๆ  ที่เกี่ยวของ 

จากบริเวณที่จําหนายใหเรียบรอยโดยไมชักชา 

    (๘) หยุดการจําหนายสินคาเพ่ือสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการ 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนนทรีประกาศกําหนด 

    (๙) การอื่นท่ีจําเปนเพ่ือการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ   

รวมทั้งการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๗ ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคา 

ในท่ีหนึ่งที่ใดเปนปกติ  ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

  (๑) แผงจําหนายอาหารทําจากวัสดุท่ีทําความสะอาดงาย  มีสภาพดี  เปนระเบียบ   

อยูสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๒) อาหารปรุงสุกมีการปกปดหรือมีการปองกันสัตวแมลงนําโรค 

  (๓) สารปรุงแตงอาหารตองมีเลขสารบบอาหาร  (อย.) 

  (๔) น้ําดื่มตองเปนน้ําที่สะอาด  ใสในภาชนะท่ีสะอาด  มีการปกปด  มีกอกหรือ 

ทางเทรินน้ํา 

  (๕) เครื่องดื่มตองใสภาชนะที่สะอาด  มีการปกปด  และมีที่ตักท่ีมีดามยาวหรือมีกอก 

หรือทางเทรินน้ํา 

  (๖) น้ําแข็งที่ใชบริโภค 

   (๖.๑) ตองสะอาด 

   (๖.๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด  มีฝาปด  อยูสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 
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   (๖.๓) ที่ตักน้ําแข็งมีดามยาว 

   (๖.๔) ตองไมนําอาหารหรือส่ิงของอยางอื่นไปแชไวในน้ําแข็ง 

  (๗) ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะ  ลางดวยน้ําสะอาด  ๒  ครั้ง  หรือลางดวยน้ําไหล   

และอุปกรณการลางตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๘) ชอน  สอม  ตะเกียบ  วางตั้งเอาดามขึ้นในภาชนะโปรงสะอาดหรือวาง 

เปนระเบียบในภาชนะโปรงสะอาด  และมีการปกปด  เก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๙) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพ่ือนําไปกําจัด 

 (๑๐) ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด  สวมเส้ือมีแขน  ผูปรุงตองผูกผากันเปอนและ 

สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม 

 (๑๑) ใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสําเร็จแลว 

 (๑๒) ผูสัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือตองปกปดแผลใหมิดชิด 

ขอ ๘ ในการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย  ผูจําหนายและ 

ผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

  (๑)  แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย 

  (๒)  ไมทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ 

  (๓)  หามมิใหกระทําการใด ๆ   ท่ีกอใหเกิดเหตรุําคาญแกผูอื่น  เชน  การใชเครือ่งขยายเสียง   

เปนตน 

  (๔) หยุดการจําหนายสินคาเพ่ือสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการ 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนนทรีประกาศกําหนด 

  (๕) การอื่นที่จําเปนเพ่ือการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ   

รวมทั้งการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๙ ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย   

ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

  (๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๘ 
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  (๒) สวมเส้ือที่มีแขน  ใชผากันเปอนที่สะอาด  สวมรองเทาหุมสน  มีส่ิงปกปดปองกัน 

เสนผมมิใหตกลงในอาหาร 

  (๓) รักษาความสะอาดมือและเล็บ  ถามีบาดแผลบริเวณมือตองทําแผลใหเรียบรอย 

  (๔) ไมสูบบุหรี่ในขณะเตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุงหรือจําหนายอาหาร 

  (๕) ไมไอหรือจามรดบนอาหาร 

  (๖) ที่เตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และแผงวางจําหนายอาหาร  ตองสูงจากพ้ืน 

ไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๗) ไมเททิ้งเศษอาหาร  หรือน้ําที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพ้ืนหรือทางระบายน้ํา 

สาธารณะ 

  (๘) ใชภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องมือ  เครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหาร 

ที่สะอาด 

  (๙) ปกปดอาหาร  เครื่องปรุงอาหาร  ภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องมือ  เครื่องใชและ 

อุปกรณในการจําหนายอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละออง  แมลงวันและสัตวพาหะนําโรคอื่น ๆ 

 (๑๐) ใชน้ําที่สะอาดในการทํา  ประกอบ  ปรุง  แชหรือลางอาหาร  ภาชนะบรรจุอาหาร   

เครื่องมือ  เครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหาร 

 (๑๑) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอ  และไมเทท้ิงมูลฝอยลงในทอ 

หรือทางระบายน้ําสาธารณะ  ฯลฯ 

ขอ ๑๐ หามมิใหผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวา 

เปนโรคติดตอหรือเปนพาหะของโรคติดตอดังตอไปนี้ 

  (๑) วัณโรค 

  (๒) อหิวาตกโรค 

  (๓) ไขรากสาดนอย  (ไทฟอยด) 

  (๔) โรคบิด 

  (๕) ไขสุกใส 

  (๖) โรคคางทูม 



 หนา   ๑๓๒ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

  (๗) โรคเรื้อน 

  (๘) โรคผิวหนังที่นารังเกียจ 

  (๙) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 

 (๑๐) โรคติดตออื่น ๆ  ที่ทางราชการกําหนด 

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนนทรีประกาศกําหนด 

ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) จําหนายสินคาในบริเวณที่อนุญาตใหจําหนายได 

  (๒) ตองแตงกายสะอาด  สุภาพ  เรียบรอย 

  (๓) ไมทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ 

  (๔) ในขณะที่ขายหรือเรขายสินคาหามใชเครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทป  หรือ 

สงเสียงดัง  จนเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น 

  (๕) หามนํารถยนต  รถจักรยานยนต  หรือลอเล่ือนไปจอดบนทางเทาเพ่ือขายสินคา   

หรือกระทําการอันเปนการกีดขวางการจราจร 

  (๖) ยินดีท่ีจะหยุดประกอบการคาในบางโอกาสเพ่ือประโยชนของทางราชการ   

ตามท่ีเจาหนาที่ทองถิ่นกําหนดและแจงใหทราบ 

  (๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

หรือเจาพนักงานทองถิ่นโดยการแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๑๓ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 



 หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ขอ ๑๔ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตใหจําหนายสินคาและผูชวยจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

จะตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลนนทรีประกาศกําหนด  และจะตองติดบัตร 

ประจําตัวไวที่อกเส้ือดานซายตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๑๖ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลนนทรีเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒  ดวย 

ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 



 หนา   ๑๓๔ 
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ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลนนทรี 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี 

ประกอบกิจการ  ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ 

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ 

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 
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  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไข  ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือ 

วันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนนทรีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ีอปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ธรรมรตัน  เอนกรัตนมนตร ี

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนนทร ี



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี 

เรื่อง การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

ลําดับท่ี ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

 

คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดโดยปกติ ฉบับละ 

จําหนายโดยลักษณะการเรขาย ฉบับละ 

จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดโดยปกติ (รายวัน) ฉบับละ 

จําหนายโดยลักษณะการเรขาย (รายวัน) ฉบับละ 
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      ๕๐  บาท/ป 

      ๕๐  บาท/วัน 

        ๕  บาท/วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
 

        เขียนท่ี ………………………………………….. 
       วันท่ี ……..…เดือน…………….………..พ.ศ…….…..… 
 ขาพเจา ……………………………….………………..…..….อายุ…………..……….ป สัญชาติ ……………..……………. 
อยูบานเลขท่ี …………..หมูท่ี……..…..ตรอก/ซอย…………….…………………. ถนน ……………………………..…………….. 
แขวง/ตําบล ………………..…………. เขต/อําเภอ ………….……………………..………...…………… เทศบาล/สุขาภิบาล  /
อบต …………………..…….………………จังหวัด ……………….…….…หมายเลขโทรศัพท ………………….………………... 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  (  )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท …………………………………………………. 
         โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ ………………………………… ตารางเมตร 
  (  )  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท ……………………..……………………….……………. 
        มีคนงาน ……………..……คน ใชเครื่องจักรขนาด………….……………….  แรงมา 
  (  )  กิจการตลาด ท่ีมีการจําหนาย…………………..……..(เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด) 
  (  )  กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณสุข  จําหนายสินคาประเภท …………………………. 
        ณ บริเวณ……………………….……..……..………………. โดยวิธีการ …………………………….…… 
  (  )  กิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ ประเภท 
   �   เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี …………………………………………………………… 
         ………………………………………………………………………………………………..……………………….. 
                               �   เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี ..…………………………………….. 
        ………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

�   เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี ...….…………………………………..……………….. 
      ………………………………………………………………………………………………………………….……… 

�   เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี ……………………..……………………… 
        …………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
ตอ  ( เจาพนักงานทองถ่ิน )………………………………………พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย 
ดังนี้คือ 
  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว …………………………….(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  ๒)  สําเนาทะเบียนบาน 
  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 
   ๓.๑  .………………………………………………….………………………………… 
   ๓.๒  ………………………………………………………….…………………………. 
   ๓.๓  ………………………………………………………….…………………………. 
  ๔)  ..………………………………………………………….………………..…………………….. 
  ๕)  …..………………………………..………………….………………………………………….. 
  ๖)  …..………………………………..………………….………………………………………….. 
  ๗)  …..………………………………..………………….………………………………………….. 
 

 

       ( มีตอดานหลัง ) 



 

 

 

   ขาพเจาขอรับรองวา   ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (  )   เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไขดังนี้ …………….……………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
  (  )   เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ ……………………….………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………………… 
 

 

       ( ลงชื่อ ) ………………………………..…………………. เจาพนักงานสาธารณสุข 
         ( ……………………………………………….. ) 
                ตําแหนง …………………………..………………………..  
                                                 วันท่ี………../……………………….……/…………... 
 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
 

             (   )    อนุญาตใหประกอบกิจการได 
             (   )   ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
                                                   ( ลงชื่อ ) ……..…………………..………………. เจาพนักงานทองถ่ิน 
            ( …………….………….…………………….. ) 
           ตําแหนง ……….……………………………………….……..  
                                                         วันท่ี……..../…………………………/…..…….. 
 
 

                                      

                                  แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

     ( ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต ) 


