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หลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญตัิเทศบาลต าบลเวียงคุก 

เร่ือง   การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2558 
 

 
 
 

หลักการ 
ปรับปรุงแก้ไขให้มเีทศบัญญัติ ว่าด้วย การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 
 
 

เหตุผล 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะภายในเขต

เทศบาลต าบลเวียงคุก ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท าได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ         
จึงตราเทศบัญญัตนิี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียงคุก 
เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2558 

 
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียงคุก ว่าด้วย การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ  
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63   แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.2552  ประกอบมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 
มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535   เทศบาลต าบลเวียงคุก 
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเวียงคุก และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย จึงตราเทศบัญญัตไิว้ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “ เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียงคุก  เรื่อง  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ. 2558 ”  

 
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลเวียงคุก  ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่

ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงคุกแล้วเจ็ดวัน 
 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(๑) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียงคุก เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2543 
บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้หรือ          

ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตนิี้แทน 
 
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 

“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน 
“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต ได้แก่ 
(1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือน าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆ 

แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 
(2) วัตถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี 

และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลเวียงคุก 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 

ข้อ 5 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของประชาชน
ทั่วไป 

ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า ลักษณะ
วิธีการจ าหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพ่ือจ าหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ 
รวมทั้งจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 

การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัดวางสินค้าให้
แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระท าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และ         
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว 

 
ข้อ 6 ในการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็น

ปกติ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
(2) จัดวางสิ่งของ อุปกรณ์ประกอบการค้าและทรัพย์สินใด ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ยื่นล้ าบริเวณ

ที่ก าหนด รวมทั้งตัวผู้ค้าต้องไม่ล้ าลงมาในผิวจราจร 
(3) แผงวางสินค้าท าด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดค าแนะน า

ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
(4) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่ีจ าหน่ายสินค้าในระหว่างการจ าหน่ายอยู่เสมอ 
(5) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ 
(6) ห้ามกระท าการใด ๆ กับต้นไม้หรือคอกต้นไม้ เช่น พาด ติดตั้ง วางแผงค้าหรือเกาะเกี่ยวสายไฟฟ้า 

หลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ประกอบการค้ารวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเด็ดขาด 
(7) ห้ามมิให้กระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น เช่น การใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่องขยาย

เสียงหรือเปิดวิทยุเทป เป็นต้น 
(8) เมื่อเสร็จสิ้นการจ าหน่ายทุกครั้งต้องเก็บสินค้าและสิ่งของใดๆ ที่เกี่ยวข้องจากบริเวณที่จ าหน่ายให้

เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า 
(9) หยุดการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เทศบาลต าบล

เวียงคุกประกาศก าหนด 
(10) การอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันมิ

ให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศก าหนด 

 
ข้อ 7 ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวาง  

สินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) แผงจ าหน่ายอาหารท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีสภาพดี เป็นระเบียบ อยู่สูงจากพ้ืนอย่าง

น้อง 60 เซนติเมตร 
(2) อาหารปรุงสุกมีการปกปิดหรือมีการป้องกันสัตว์แมลงน าโรค 
(3) สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสารบบอาหาร(อย.) 
(4) น้ าดื่มต้องเป็นน้ าที่สะอาด ใส่ในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด มีก๊อกหรือทางเทรินน้ า 
(5) เครื่องดื่มต้องใส่ภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด และมีที่ตักที่มีด้ามยาวหรือมีก๊อกหรือทางเทรินน้ า 
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(6) น้ าแข็งท่ีใช้บริโภค 
6.1) ต้องสะอาด 
6.2) เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปิด อยู่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
6.3) ที่ตักน้ าแข็งมีด้ามยาว 
6.4) ต้องไม่น าอาหารหรือสิ่งของอย่างอ่ืนไปแช่ไว้ในน้ าแข็ง 

(7) ล้างภาชนะด้วยน้ ายาล้างภาชนะ แล้งด้วยน้ าสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้ าไหล และอุปกรณ์          
การล้างต้องวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

(8) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาดหรือวางเป็นระเบียบในภาชนะโปร่ง
สะอาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

(9) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกต้องไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อ หรือทาง
ระบายน้ า หรือทางสาธารณะ  

(10) ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนและสวมหมวกหรือเน็ท
คลุมผม 

(11) ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงส าเร็จแล้ว 
(12) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผล หรือถูกลวก หรือระคายเคืองผิวหนัง บริเวณมือ

หรือนิ้วมือต้องท าแผลให้เรียบร้อย 
(13) ไม่สูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ท า ประกอบ ปรุงหรือจ าหน่ายอาหารหรือ 

ไม่ไอจามรดบนอาหาร 
 
ข้อ 8 ในการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วย

จ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) จ าหน่ายสินค้าในบริเวณท่ีได้รับอนุญาต 
(2) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
(3) ไม่ทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ 
(4) ห้ามมิให้กระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน เช่น การใช้เครื่องขยายเสียง หรือเปิดวิทยุ

เทปหรือส่งเสียงต้องไม่ดังจนเกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน เป็นต้น 
(5) หยุดการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่ เทศบาลต าบล

เวียงคุกประกาศก าหนด 
(6) การอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันมิให้

เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศก าหนด 

 
ข้อ 9 ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธี การเร่ขาย  

ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8 
(2) สวมเสื้อท่ีมีแขน ใช้ผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดป้องกันเส้นผมมิให้ตกลงใน

อาหาร 
(3) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องท าแผลให้เรียบร้อย 
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(4) ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียม ท า ประกอบ ปรุงหรือจ าหน่ายอาหาร 
(5) ไม่ไอหรือจามรดบนอาหาร 
(6) ที่เตรียม ท า ประกอบ ปรุง และแผงวางจ าหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 
(7) ไม่เทท้ิงเศษอาหาร หรือน้ าที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้ 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 เครื่อง 

ใช้และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหาร 
(11) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ และไม่เททิ้งมูลฝอยลงในท่อหรือทาง

ระบายน้ าสาธารณะ ฯลฯ 
 
ข้อ 10 ห้ามมิให้ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นโรค 

ติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคติดต่อดังต่อไปนี้ 
(1) วัณโรค 
(2) อหิวาตกโรค 
(3) ไข้รากสาดน้อย(ไทฟอยด์) 
(4) โรคบิด 
(5) ไข้สุกใส 
(6) โรคคางทูม 
(7) โรคเรื้อน 
(8) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
(9) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 
(10) โรคติดต่ออ่ืนๆ ที่ทางราชการก าหนด 
 
ข้อ 11 ผู้ใดประสงค์จะจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่

ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตนิี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(1) ส าเนาบัตรประจ าตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(3) ใบรับรองแพทย์ของผู้รับใบอนุญาต และผู้ช่วยจ าหน่าย (กรณีจ าหน่ายอาหารและ/หรือเครื่องดื่ม) 
(4) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑x๑ นิ้ว ของผู้รับใบอนุญาต และ 

ผู้ช่วยจ าหน่าย คนละ ๓ รูป เพ่ือติดไว้ในทะเบียน ๑ รูป ในใบอนุญาต ๑ รูป และบัตรสุขลักษณะประจ าตัวอีก ๑ รูป 
(5) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(6) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลเวียงคุกประกาศก าหนด 
 
ข้อ 12 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ

อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
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ข้อ 13 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด 
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่          
ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้
รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้           
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน         
เทศบัญญัตนิี้ 

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

 
ข้อ 14 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องมี

บัตรประจ าตัวตามแบบที่เทศบาลต าบลเวียงคุกประกาศก าหนด และจะต้องติดบัตรประจ าตัวไว้ที่อกเสื้อด้านซ้าย
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

 
ข้อ 15 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของ

เทศบาลต าบลเวียงคุกเท่านั้น 
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย

ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 11 และข้อ 12 ด้วย 
 
ข้อ 16 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 17 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตนิี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบลเวียงคุก 
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ข้อ 18 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

 
ข้อ 19 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค า

ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตนิี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต
น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

 
ข้อ 20 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ 
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม เทศ
บัญญัตนิี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

 
ข้อ 21 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

 
ข้อ 22 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต

ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ 
หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

 
ข้อ 23 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบ 

อนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 
ข้อ 24 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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ข้อ 25 ให้นายกเทศมนตรีต าบลเวียงคุก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
 
   ประกาศ    ณ     วันที ่ 1  ธนัวาคม     พ.ศ.2558  
 
 
         (ลงชื่อ)           นายนิกร   วงค์ภูมี 
               (นายนิกร   วงค์ภูมี) 
      นายกเทศมนตรีต าบลเวียงคุก 
 
 
 

                      เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ)              นายโสภณ    ห่วงญาต ิ
                (นายโสภณ    ห่วงญาติ) 
                        นายอ าเภอเมืองหนองคาย  ปฏิบัติราชการแทน 
                                        ผูว้่าราชการจังหวัดหนองคาย 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียงคุก 

 เรื่อง  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2558 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  
 

 
ล าดับ 

 
รายการ 

 

 
ค่าธรรมเนียม 

(ฉบับละ)  
 

๑. จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ             300 

๒. จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย                                                 50 
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ประกาศเทศบาลต าบลเวียงคุก 
เรื่อง ก าหนดเขตควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ 
_________________ 

 
 
   โดยที่เป็นการสมควรควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

   (1) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด 
1.1) ถนน ไหล่ทาง ทางเท้า ขอบทาง ทางข้าม สะพาน 
1.2) บริเวณทางแยก สี่แยก ทางโค้ง  และปากทางเข้า - ออกตรอก ซอย 

  (2) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท 
2.1) บริเวณที่มฝีุ่นละอองมาก  ประเภทอาหาร 
2.2) บริเวณสวนสาธารณะ ที่พักผ่อน ประเภทสิ่งมึนเมา  

  (3) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าตามเวลาที่ก าหนด 
3.1) บริเวณสวนสาธารณะ ที่พักผ่อน ห้ามจ าหน่ายสินค้า เกินเวลา 18.00 น. 
3.2) บริเวณเขตส านักงานเทศบาลต าบลเวียงคุก ห้ามจ าหน่ายสินค้า เกินเวลา 18.00 น. 

  (4) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตที่การจ าหน่ายสินค้าจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 

4.1) บริเวณสวนสาธารณะ ที่พักผ่อน 
4.2) บริเวณเขตส านักงานเทศบาลต าบลเวียงคุก 

  ทัง้นี้  ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ท าการของเทศบาล
ต าบลเวียงคุก และบริเวณท่ีก าหนดเป็นเขตควบคุมแล้วสิบห้าวัน 

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

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล………………… 
เรื่อง ก าหนดเขตควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย 
ประกาศเทศประกาศเทศบาลต าบลเวียงคุก 

ผู้ให้ความเห็นชอบ 
(ลงชื่อ) 
 

(…………………………..………) 
เจ้าพนักงานจราจร 

 
 (ลงชื่อ) 

(นายนิกร    วงค์ภูมี) 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงคุก 
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ประกาศเทศบาลต าบลเวียงคุก 
เรื่อง ก าหนดเขตควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย 
_________________ 

 
 
   โดยที่เป็นการสมควรควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

   (1) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด 
1.1) บนผิวจราจร ทางข้าม  สะพาน 
1.2) บริเวณทางแยก สี่แยก ทางโค้ง  และปากทางเข้า - ออกตรอก ซอย 

  (2) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท 
2.1) บริเวณที่มีฝุ่นละอองมาก ประเภทอาหาร 
2.2) บริเวณสวนสาธารณะ ที่พักผ่อน ประเภทสิ่งมึนเมา  

  (3) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าตามเวลาที่ก าหนด 
3.1) บริเวณสวนสาธารณะ ที่พักผ่อน ห้ามจ าหน่ายสินค้า เกินเวลา 18.00 น. (ยกเว้นมี 

การจัดงานหรืองานเทศกาลต่าง ๆ) 
3.2) บริเวณเขตส านักงานเทศบาลต าบลเวียงคุก ห้ามจ าหน่ายสินค้า เกินเวลา 18.00 น.  

(ยกเว้นมีจัดงานหรืองานเทศกาลต่าง ๆ) 

  (4) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้ เป็นเขตที่การจ าหน่ายสินค้าจะต้องเป็นไปตาม  
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 

4.1) บริเวณสวนสาธารณะ ที่พักผ่อน 
4.2) บริเวณเขตส านักงานเทศบาลต าบลเวียงคุก 

  ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท าการของเทศบาลต าบล
เวียงคุก และบริเวณท่ีก าหนดเป็นเขตควบคุมแล้วสิบห้าวัน 

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

 

 
 
       
         

ผู้ให้ความเห็นชอบ 
(ลงชื่อ) 
 

(…………………………..………) 
เจ้าพนักงานจราจร 

 
 (ลงชื่อ) 
 

(นายนิกร    วงค์ภูมี 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงคุก 
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แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ..................................................................................  
 

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

1. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาต.ิ............. ............................  
โดย.................................................................. ...........................................................ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม......................................................................................... ............................................................................
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน............. ........................................
แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด................................. .......................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผูข้ออนุญาต 

2. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
   ส าเนาบัตรประจ าตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ...............................) 
   ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่................................................................ ........... 
............................................................................................................................. ....................................................  
   หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
   ใบมอบอ านาจ(ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
   หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
   เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ 

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

ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงชื่อ) .............................................. ผู้ขออนุญาต 
                (............................................) 

 
 
 
 
 
 

ค าขอเลขที่......./........... 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 
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ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............  
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

 
      (ลงชื่อ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ต าแหน่ง........................................... 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน............. .............พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้น
ไป 
 
      (ลงชื่อ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ต าแหน่ง........................................... 
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ที่ .........................     ส านักงาน.................................................. 
               .................................................................. 

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

เรื่อง ค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 

เรียน ...................................................................................................  

อ้างถึง ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... 

 ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................................และ
ราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น 

เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก าจัดหรือ
บ าบัดของเสียและอ่ืนๆ ของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ใน 
ข้อก าหนดของท้องถิ่น ดังนี้ 

1) ....................................................................................................................................................  
2) ............................................................................................................................. ...................... 
3) ............................................................................................................................. ...................... 
4) ................................................................................................... ................................................ 

ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพ่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด าเนินการพิจารณาการอนุญาต
ต่อไป 

 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
...................................... 
..................................... 
 
 
 

(ลงชื่อ) 
 (............................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 
              เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ...............................................................  โทร. ............................................ 
ที่ ........................                   วันที่ ......... เดือน........................... พ.ศ. ......... 

เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต 

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นได้รับค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ................................................... ......และ
ได้ออกใบรับค าขออนุญาต เลขท่ี...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น  

จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก าจัดหรือบ าบัดของเสียและ
อ่ืนๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า 

ครบถ้วนถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น 
ไม่ครบ ดังนี้ 
1) .......................................................................... 
2) .......................................................................... 
3) .......................................................................... 

ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต 
    สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

1) .............................................................................................  
2) ......................................................... .................................... 
3) .............................................................................................  

    ไม่สมควรอนุญาต 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ต าแหน่ง.............................................. 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ที่ .........................     ส านักงาน................................................ 
               ................................................................ 

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

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ............................................................................... 

เรียน ............................................................................. 

อ้างถึง ใบรับค าขออนุญาต เลขท่ี...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ................................................................................................  
   2. .................................................................................................  

  ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................และ
ราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น 

  เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ 
ภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอดังกล่าวดังนี้ 

1. ...................................................................................  
2. ...................................................................................  
3. ...................................................... ............................. 

  ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดเวลาข้างต้น และ
ต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย 

   

              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
...................................... 
..................................... 
 
 

(ลงชื่อ) 
 (.............................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 
               เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ที่ .........................     ส านักงาน................................................. 
               ................................................................. 

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

เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................................... ......... 

เรียน ............................................................................. 

อ้างถึง ใบรับค าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... 

 ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................และ
ราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น 

บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมาติดต่อขอรับ
ใบอนุญาตภายใน........วันนับแต่วันได้รับหนังสือนี้  

ทั้งนี้ หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้วท่านมิได้มาติดต่อขอรับใบอนุญาตโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควรจะถือว่าท่านสละสิทธิและถูกยกเลิกการอนุญาตครั้งนี้ 

   
             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
...................................... 
..................................... 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) 
 (............................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 
               เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ........................................................ .......... 
เล่มที่..........เลขที่............./................ 

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้........................................................................สัญชาติ....... .......................
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่........ต าบล.............................อ าเภอ...........................จังหวัด.................. ...........................
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................. ประเภท................................................. 
ตั้งอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ต าบล.............................อ าเภอ...........................จังหวัด.......... .....................................
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท(................................................................) ตามใบเสร็จรับเ งินเล่มที่
...........เลขที่.................ลงวันที่............................................ 

(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อก าหนดของท้องถิ่น 
(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องโดย

มิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 

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

(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............  
(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ............. 
 
 
       
       
 
 

ค าเตือน (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลา
ที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 
   (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 
 

 
 

(ลงชื่อ) 
 (............................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 
                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(ด้านหลัง) 
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รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(มีต่อด้านหลัง) 
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ที่ .........................     ส านักงาน................................................... 
               ............................................................... .... 

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

เรื่อง แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

เรียน ............................................................................. 

อ้างถึง (1) ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขท่ี.................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ........ 
 (2) หนังสือค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่................. ลว. ..................... 

 ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ......................................................
และเจ้าพนักงานได้มีค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการไว้ตามที่อ้างถึงนั้น จากการ
ตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนดไว้  

  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงมีค าสั่งไม่
ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค าขอไว้ 

  อนึ่ง หากท่านไม่พอใจค าสั่ง ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันทราบค าสั่งนี้ 

 ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับ
ตามค าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 

 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
...................................... 
..................................... 

             

(ลงชื่อ) 
 (............................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 
        เจ้าพนักงาน........................... 


