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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติการควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
พ.ศ. .... 

---------------------------------------------------------------------- 
หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 
 

เหตุผล 
 

โดยที่การด าเนินกิจการจ า หน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก าหนดสุขลักษณะใน
การด าเนินกิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด า เนินกิจการจ าหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด า เนินกิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ จึงตราเทศบัญญัติน้ี 
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( ร่าง ) 

 
เทศบัญญัตเิทศบาลต าบลดอนทราย 

ควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  
พ.ศ. …. 

 
  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลดอนทรายว่าด้วยการควบคุมการจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.
๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 43 มาตรา 54  มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 
65 แห่งพระราชบัญญัติกา รสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลต าบลดอนทรายโดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลดอนทรายและผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงจึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปน้ี  
  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติต าบลดอนทราย ควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ.….” 
  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล ต าบลดอนทราย  ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ที่ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทรายแล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ 3 ในเทศบัญญัตินี ้
  “สินค้า” หมายความว่า อาหารและสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหาร 
 “ผู้จ าหน่ายสินค้า” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
  “อาหาร” หมายความว่า อาหารประเภทปรุง ส าเร็จและอาหารที่ต้องน าไปท า ประกอบหรือ
ปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 
  “ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ปรุง
ประกอบ จ าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ ได้แก่ ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้ประกอบ 
ผู้เสิร์ฟ ผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ล้างและเกบ็ภาชนะอุปกรณ ์
  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  
  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลดอนทราย 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรตี าบลดอนทราย 
  “เจ้าพนักงานสาธารณ สุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรีต าบล ดอนทรายเป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้ มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวด ๑  
บททั่วไป 

 
  
 ข้อ ๕  ผู้ด าเนินกิจการ จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้อง ด าเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ ก าหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
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หมวด ๒ 
สุขลักษณะในการด าเนินกิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 

 
  ข้อ ๖ ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทสิ่งของอ่ืนที่มิใช่อาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าใน
ที่หนึ่งทีใ่ดเป็นปกติ ผู้จ าหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
  (๑) ผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าต้องแต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
  (๒) แผงส าหรับวางสินค้า เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ รถเข็น ต้อง ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง มีขนาดและ
ความสูงจากพืน้ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
  (๓) จัดวางสินค้า อุปกรณ์ประกอบในการ จ าหน่ายสินค้าและทรัพย์สินใด ๆ ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยไม่ยื่น ล้ าบริเวณที่ ก าหนด รวมทั้งตัวผู้ จ าหน่ายสินค้าและผู้ช่วย จ าหน่ายสินค้าต้องไม่ ล้ าลงมาในผิว
จราจร 
  (๔) ห้ามจัดวางสินค้าที่จ าหน่ายในลักษณะใด ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
  (๕) รักษาความสะอาดบริเวณที่ จ าหน่ายสินค้าอยู่เสมอทั้งในระหว่างที่ จ าหน่ายสินค้าและ
หลังจากเลิกท าการจ าหน่ายสินค้า 
  (๖) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเททิ้งลงใน
ท่อหรือทางระบายน้ าหรือในที่หรือทางสาธารณะ 
  (๗) ห้ามกระท าการใด ๆ กั บต้นไม้ เช่น พาด ติดตั้ง วางแผง จ าหน่ายสินค้า หรือเกาะเกี่ยว
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าหรืออุ ปกรณ์ประกอบในการ จ าหน่ายสินค้า รวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือกหรือยึด
สิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเด็ดขาด 
  (๘) ห้ามใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่องขยา ยเสียง หรือเปิดวิทยุเทป หรือกระ ท าโดยวิธีอื่นใดที่
ก่อให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตรุ าคาญแก่ผู้อื่น 
  (๙) เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในการจ าหน่ายสินค้าออกจากบ ริเวณที่อนุญาตให้แล้วเสร็จโดย ไม่
ชักช้าหลังจากเลิกท าการจ าหน่ายสินค้า 
  (๑๐) หยุดประกอบการ จ าหน่ายสินค้าเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความ
สะอาด สาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราช การตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย ค าแนะน าของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
  (๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดที่ จ าเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
   ข้อ ๗ ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็น
ปกต ิผู้จ าหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
  (๑) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖ 
  (๒) อาหารสดที่น ามาจ าหน่าย หรือน ามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจ าหน่ายต้องเป็นอาหารสด
ที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน 
มีการปกปดิ ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจท าให้อาหารปนเปื้อนได ้
  (๓) อาหารแห้งที่ น ามาจ าหน่าย หรือ น ามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อ จ าหน่ายต้องสะอาด
ปลอดภัย ไม่มีการปนเป้ือนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม 
  (๔) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ต้องปลอด ภัยได้
มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
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  (๕) อาหารประเภทปรุง ส าเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการ
ปนเป้ือน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
  (๖) น้ าดื่มและเครื่องดื่มที่ น ามาจ าหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วย
อาหาร โดยบรรจุในภาชน ะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ 
เซนติเมตร 
  (๗) น้ าดื่มหรือเครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร 
และต้องท าความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนน ามาจ าหน่าย 
  (๘) น้ าแข็งส าหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร มีการ
เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 15 เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพื้น
อย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเป้ือน รวมทั้งต้องไม่น าอาหารหรือสิ่งของ
อยา่งอื่นไปแช่รวมกับน้ าแข็งส าหรับบริโภค 
  (๙) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม ส าหรับคีบหรือตักน้ าแข็งส าหรับบริโภคโดยเฉพาะ 
  (๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่มและอุปกรณ์เครื่อง ใช้
ต่าง ๆ ต้องสะอาดและท าจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกั บอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ ช ารุดและมีการ
ป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 
  (๑๑ ) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะที่สะอาด สูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ 
เซนติเมตร หรือมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 
  (๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ช ารุด 
  (๑๓) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกัน
สัตว์และแมลงน าโรคได ้
  (๑๔) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้ สะอาดโดยใช้สาร ท าความสะอาดที่
ปลอดภัย 
  (๑๕) น้ าใช้และภาชนะบรรจนุ้ าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย 
  (๑๖) ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือไม่เป็นพาหะ น า
โรคติดต่อ หรือไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรค
ในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่ รังเกียจแก่สังคม ไวรัสตับอักเสบ
ชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หากเจ็บป่วยต้องหยุด
ปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป 
  (๑๗) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเ ปื้อนสู่อาหาร
ได้ และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเป้ือนในอาหาร 
  (๑๘) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จ าหน่ายและเสิร์ฟ
อาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวก หรือระคายเคือง ผิวหนัง
บริเวณมือหรือนิ้วมือต้องท าแผลให้เรียบร้อย 
  (๑๙) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ท า ประกอบปรุง
หรือจ าหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระท าการใดๆที่จะท าให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือ
ก่อให้เกิดโรคได ้
  (๒๐) ต้องมีการป้องกันอั นตราย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ ร าคาญเนื่องจากการ จ าหน่าย ท า
ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 
  (๒๑) ห้ามถ่าย เททิ้ง น้ าที่มีเศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะและ
อุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน้ า หรือในที่หรือทางสาธารณะ 
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  ข้อ ๘ ในการ จ าหน่ายสินค้าประเภทสิ่งของอ่ืนที่มิใช่อาหารโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้
จ าหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
  (๑) จ าหน่ายสินค้าในบริเวณที่ได้รับอนุญาต 
  (๒) แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย 
  (๓) ห้ามทิ้งมูลฝอยจากการเร่ขายลงในท่อหรือทางระบายน้ า หรือในที่หรือทางสาธารณะ 
  (๔) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือส่งเสียงดังในขณะที่เร่ขายจนเกิดเหตรุ าคาญ
แก่ผู้อื่น 
  (๕) หยุดประกอบการค้าเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความสะอาด
สาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราช การตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย ค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศก าหนด 
  (๖) ปฏิบัติการอื่นใดที่ จ า เป็นเพื่อให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
  ข้อ ๙ ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้ จ าหน่ายสินค้าจะต้อง
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
  (๑) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๘  
  (๒) อาหารสดที่น ามาจ าหน่าย หรือน ามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจ าหน่ายต้องเป็นอาหารสด
ที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน 
มีการปกปิด ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจท าให้อาหารปนเปื้อนได ้
  (๓) อาหารแห้งที่ น ามาจ าหน่าย หรือ น ามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อ จ าหน่ายต้องสะอาด
ปลอดภัย ไม่มีการปนเป้ือนและมีการเกบ็อย่างเหมาะสม 
  (๔) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ต้องปลอดภัยได้
มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
  (๕) อาหารประเภทปรุง ส าเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการ
ปนเป้ือน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
  (๖) น้ าดื่มและเครื่องดื่มที่ น้ ามาจ าหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วย
อาหาร โดยบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ 
เซนติเมตร 
  (๗) น้ าดื่มหรือเครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร 
และต้องท าความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนน ามาจ าหน่าย 
  (๘) น้ าแข็งส าหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร มีการ
เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพื้น
อย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเป้ือน รวมทั้งต้องไม่น าอาหารหรือสิ่งของ
อย่างอ่ืนไปแช่รวมกับน้ าแข็งส าหรับบริโภค 
  (๙) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม ส าหรับคีบหรือตักน้ าแข็งส าหรับบริโภคโดยเฉพาะ 
  (๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องด่ืม และอุปกรณ์เครื่อง ใช้   
ต่าง ๆ ต้องสะอาดและท าจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกั บอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ ช ารุดและมีการ
ป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 
  (๑๑ ) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะที่สะอาด สูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ 
เซนติเมตร หรือมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 
  (๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไมช่ ารุด 
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  (๑๓) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกัน
สัตว์และแมลงน าโรคได ้
  (๑๔) ล้างภาชนะอุปกรณ์ และเครื่ องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สาร ท าความสะอาดที่
ปลอดภัย 
  (๑๕) น้ าใช้และภาชนะบรรจนุ้ าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย 
  (๑๖) ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือไม่เป็นพาหะ น า
โรคติดต่อ หรือไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รา กสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรค
ในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไวรัสตับอักเสบ
ชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หากเจ็บป่วยต้องหยุด
ปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป 
  (๑๗) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหาร
ได้ และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเป้ือนในอาหาร 
  (๑๘) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จ าหน่ายและเสิร์ฟ
อาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคือง ผิวหนัง
บริเวณมือหรือนิ้วมือต้องท าแผลให้เรียบร้อย 
  (๑๙) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ท า ประกอบปรุง
หรือจ าหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอ าหาร และไม่กระ ท าการใด ๆ ที่จะท าให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหาร
หรือก่อให้เกิดโรคได ้
  (๒๐) ต้องมีการป้องกันอั นตราย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ ร าคาญเนื่องจากการ จ าหน่าย ท า
ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 
  (๒๑) ห้ามถ่าย เททิ้ง น้ าที่มีเศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะและ
อุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน้ า หรือในที่หรือทางสาธารณะ 

 
หมวด ๓ 

ใบอนุญาต 
 

  ข้อ ๑๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของ
ประชาชนทั่วไป 
  ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยลักษณะ
วิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า
ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินคา้เพ่ือจ าหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่
หนึ่งที่ใดเป็นปกติ รวมทั้งจะก าหนดเง่ือนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 
  การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัด
วางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระท าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว 
  ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการจ าหน่ายสินคา้ในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตตามแบบทีก่ าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี ้
  (๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
  (๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (๓) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
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  (๔) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
  (๕) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มอี านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
  (๗) ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพและโรคติดต่อของผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ าหน่าย
สินค้า 
  (๘) หลักฐานผ่านการอบรมของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการทีป่ระกาศกระทรวงสาธารณสุขก าหนด (กรณีเป็นการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร) 
  ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับ ค าขอรับใบอนุญาตหรือ ค าขอต่ออายุ ใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของ ค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทั นที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วนให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพ่ือ ด าเนินการ หากไม่สามารถ ด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดย 
  ให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นตอ้งออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับ ค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ ก าหนดใน
เทศบัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่มีเหตุ จ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้ องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือ ยังไม่อาจมี ค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่
ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ จ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น ก าหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็ จ ให้
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่น ค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้ว เสร็จ พร้อมส าเนา
แจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
  ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารั บใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร )นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบแล้ว 
  ข้อ ๑๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนญุาต 
  ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
  ข้อ ๑๖ ในกรณี ที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูก ท าลาย หรือ ช ารุดในสาระที่ ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต ย่ืนค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูก ท าลาย หรือ
ช ารุด ตามแบบทีก่ าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ 
และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่น ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต น าส า เนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูก ท าลาย ห รือช า รุดในสาระที่ ส าคัญ ให้ผู้ยื่น ค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบดว้ย 
  ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ นี้ หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้
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ในใบอนุญาตในเรื่องที่ ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุ ญาตตามเทศบัญญัติ นี้ เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
  ข้อ ๑๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี อ านาจออก ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตทุี่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระ ท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 
๒๕๓๕ 
  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไข ที่ระบุไว้ในใบอ นุญาตในเรื่องที่ ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็น อยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน 
  ข้อ ๑๙ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและ ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนญุาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิด ค าสั่งนั้นไว้ ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิ ล าเนาหรือ ส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต และให้ถือ ว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบ ค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ ค าสั่งไปถึง หรือวันปิด ค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๒๐ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต ส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 
หมวด ๔ 

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
 

 
  ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ ก าหนดไว้ท้าย 
เทศบัญญัติ นี้ในวันที่มารับใบอนุญาต ส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือ ก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุส าหรับกรณีที่เป็นการข อต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยัง ด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้ เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ านวน 
  ข้อ ๒๒ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วน
ท้องถิ่น 

 
หมวด 5 

บทก าหนดโทษ 
 

ข้อ 23 ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่
ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ประกาศ ณ วันที…่……………....... 
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      (ลงชื่อ) 
       (นายศุภพงศ์   ทองศรีนุ่น) 
            นายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย 
         เห็นชอบ 
(ลงชื่อ) 
        (.............................................) 

         ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
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อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทราย 
ควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

พ.ศ. …. 
 
 
๑. การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ      
 โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกต ิ
 ๑.๑  พื้นที่ไม่เกิน  10  ตารางเมตร                            ฉบับละ     50    บาท 
 ๑.๒  พื้นที่เกิน  10  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  25  ตารางเมตร          ฉบับละ     80  บาท 
 ๑.๓  พื้นที่เกิน  25  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  50  ตารางเมตร          ฉบบัละ   1๐๐   บาท 
 ๑.๔  พื้นที่มากกว่า  50  ตารางเมตร      ฉบับละ   200    บาท 
๒. การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ     ฉบับละ     30   บาท 
 โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย 
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ค าขอเลขที.่......./............. 
      (เจ้าหน้าที่กรอก) 

 

แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

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

       เขียนที่ ………………………………….......................………. 

      วันที ่…....….เดือน ……………….……..พ.ศ. …...........…...… 

 
1. ข้าพเจ้า …………………………..….......…...….……….อายุ ……......... ปี สัญชาติ ….…….........……. 

โดย ........................................................................................................ ........... ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม ........................................................................................................................ที่อยู่เลขที่ ……...…….. 
หมู่ที่ …........…....… ตรอก/ซอย …………………………. ถนน ……………….…………..แขวง/ต าบล ……………...……….. 
เขต/อ าเภอ ……..............………… จังหวัด …………......….....หมายเลขโทรศัพท์ …….……...……..…….. ผู้ขออนุญาต 

2. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
  บัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
..................................................... 
............................................................................................................................................................................. 

 หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมาย
ก าหนด) 

 หลักฐานการรับฟังความคิดเหน็จากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
 ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น คือ 
 1. ................................................................................ 
 2. ................................................................................ 
 3. ................................................................................ 
 4. ................................................................................ 

  ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ขออนุญาต 
(.................................................) 
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ส่วนของเจ้าหน้าที ่

ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
 

เลขที่ ......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ....................... เดือน .......................... พ.ศ. ..................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ  คือ 
    1)......................................................................... 
    2).......................................................................... 
    3).......................................................................... 

 

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

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

 

ส่วนของผู้แจ้ง 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่ ......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ....................... เดือน .......................... พ.ศ. ..................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ  คือ 
    1)......................................................................... 
    2).......................................................................... 
    3).......................................................................... 
 
 ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน ...............วัน
นับต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป 
    

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

ต าแหน่ง ....................................................... 
                  เจ้าพนักงานท้องถิน่ 
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ที่ พท ...........................            ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทราย 
              ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน 
              จังหวัดพัทลุง 93110 

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

เรือ่ง  ค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 

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

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

   ตามที่ท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................... 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรั บค า ขออนุญาต /ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น เนื่องจากเจ้า
พนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถา นที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบ ก าจัดหรือบ าบัดของเสียและ
อื่นๆของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ดังนี ้
  ๑. ............................................................................................................................... 
  ๒. ................................................................................................................................ 
  ๓. .............................................................................................................................. 
   ๔. ................................................................................................................................ 

  ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูร ณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ ด าเนินการ
พิจารณาการอนุญาตต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
    (ลงชื่อ) 

(..................................................... 
    ต าแหน่ง................................................ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
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............................................. 
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ................................................................................... โทรศัพท์ ....................................... 
ที ่                                  วันที ่                 เดือน               พ.ศ.                                      

เรื่อง  รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต 

 

เรียน     เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้รับค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ......................................... 
และได้ออกใบรับค าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... น้ัน 

  จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก าจัดหรือ 
บ าบัดของเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า 
    ครบถ้วนถูกต้องตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
    ไม่ครบ ดังน้ี 
  ๑. .......................................................................... 
  ๒. .......................................................................... 
  ๓. .......................................................................... 
  ๔. .......................................................................... 
 
   ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต 
             สมควรอนุญาตโดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 
     ๑. ............................................................................................. 
      ๒. .............................................................................................  
      ๓. ............................................................................................. 
      ๔. .............................................................................................  

  ไม่สมควรอนุญาต 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

      (ลงชื่อ) 

          (..............................................) 

         ต าแหน่ง......................................... 

     เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ที่ พท ...........................            ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทราย 
              ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน 
              จังหวัดพัทลุง 93110 

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

เรือ่ง  แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................. 

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ................................................................................................ 
   ๒. ................................................................................................. 

  ตามที่ท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ....................... ........................... ...........
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรบัค าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น 

   เนื่องจากมีเหตุ จ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามา รถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอดังกล่าว ดังนี ้
  ๑. .................................................................................. 
  ๒. ................................................................................... 
  ๓. ................................................................................... 

   ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่
......................และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
    (ลงชื่อ) 

(..................................................... 
    ต าแหน่ง................................................ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 
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............................................. 
 

 
 

ที่ พท ...........................            ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทราย 
              ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน 
              จังหวัดพัทลุง 93110 

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

เรือ่ง  แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................. 

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

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

  ตามที่ท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ .................................... .........................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรบัค าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น 

   บัดน้ี เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่าน มา
ติดต่อขอรับใบอนุญาต ณ ส านักงาน........................................................ พร้อมช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เป็นเงิน............................บาท (.........................................................................) ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับ
หนังสือน้ี 

  ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบด้วย 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
    (ลงชื่อ) 

(..................................................... 
    ต าแหน่ง................................................ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 

............................................. 

............................................. 

............................................. 
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............................................. 

............................................. 
 

 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ................................................................. 

 
เล่มที่ ………….เลขที่ ……….…./ ………..…… 

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ ……....………………...............…….……………..... 
สัญชาต ิ……….....อยู่บ้านเลขที่…….…......หมู่ที่ ……...ต าบล ….................… อ าเภอ …….…….........………… 
จังหวัด ……………......…..…..หมายเลขโทรศัพท์ …………………………..…..……… 

ชื่อสถานประกอบ กิจ การ  ……………………....…………………….. 
ประเภท  ……………………………….. ตั้งอยู่เลขที่  ……...…. หมู่ที่ …….…. ต าบล ……………….…… 
อ าเภอ ………..….………… จังหวัด …………….……..…..หมายเลขโทรศัพท์ ..………….…..…………………….. 

อัตราค่าธรรมเนียมปีละ…..……………..….บาท (……………….………………………………….….……..…)  
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ …………….. เลขที่ ………..……….. ลงวันที่ ……………………………………….….... 

(2) ผู้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข ที่
ก าหนดในข้อบัญญัตทิ้องถิ่น 

(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตน้ีได ้

(4) ผู้รบัใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนีอ้ีกด้วย  คือ 
 4.1) ……………………………………………………………………………………………………………… 
 4.2) ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
 

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

      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

 

ค าเตือน  (1) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้
ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,500 บาท 
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  (2) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตาม
ก าหนดเวลา  หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 
            (มีต่อด้านหลัง) 
 

(ด้านหลัง) 
 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป ี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี
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ที่ พท ...........................            ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทราย 
              ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน 
              จังหวัดพัทลุง 93110 

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

เรือ่ง  ค าสั่งไม่อนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

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

อ้างถึง (1) ใบรับ ค าขออนุญาต /ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่ .. ........ .... ลงวันที่ ........ เดือน ........ ... .... .....
พ.ศ. .............. 
 (๒) หนังสือแจ้ง ค าแนะ น า ให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถาน ที่ประกอบกิจการ ที่ .......... . ลว
.................... 

  ตามที่ท่านได้ย่ืนค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................... 
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งค าแนะน าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในเวลาทีก่ าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 

  จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้ 
  ๑. ....................................................................................................................................... 
  ๒. ....................................................................................................................................... 

  ดังนั้น อาศัย อ านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 
๒๕๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมี ค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต /ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการ ตามที่ได้
ย่ืนค าขอไว้ 

   อนึ่ง หากท่านไม่พอใจค าสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ ภายใน
สามสิบ วันนับแต่วันทราบค าสั่งนี ้

   ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
จะเหน็สมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 

ขอแสดงความนับถือ 
 

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

............................................. 

............................................. 

............................................. 

ค าขอเลขที.่......./............. 
      (เจ้าหน้าที่กรอก) 
 

แบบค าขอใบแทนใบอนุญาต 

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

 
       เขียนที่ ………………………………….......................………. 

      วันที ่…....….เดือน ……………….……..พ.ศ. …...........…...… 

1. ข้าพเจ้า …………………………..….......…...….……….อายุ  ……......... ปี 
สัญชาติ ….…….........……. 

โดย ........................................................................................... ........................ ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม ................................................................................................................ ที่อยู่เลขที่ ……...………….. 
หมู่ที่ …........…....… ตรอก/ซอย …………….……………ถนน …………...…………..แขวง/ต าบล ……………...………...…. 
เขต/อ าเภอ ……..............…………… จังหวัด …………......……….....…… หมายเลขโทรศัพท์ …….……...……..……….. 
ผู้ขอใบแทนใบอนุญาต 

2. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
2.1 กรณีใบอนุญาตสูญหาย 

 บัตรประจ าตัวประชาชน 
 ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย 

2.2 กรณีใบถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ 
 บัตรประจ าตัวประชาชน 
 ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ 

  ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ขอใบแทนใบอนุญาต 
(.................................................) 
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ส่วนของเจ้าหน้าที ่

ใบรับค าขอใบแทนใบอนุญาต 

 
เลขที่ ......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ....................... เดือน .......................... พ.ศ. ..................... 
 ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
      ไม่ครบ  คือ 
     1)......................................................................... 
     2).......................................................................... 
 
 
 
 

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

ต าแหน่ง ....................................................... 
 
 
 

 

ส่วนของผูข้อใบแทนใบอนุญาต 

ใบรับค าขอใบแทนใบอนุญาต 

 

เลขที่ ......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ....................... เดือน .......................... พ.ศ. ..................... 
 ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
      ไม่ครบ  คือ 
     1)......................................................................... 
     2).......................................................................... 
ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน ............... วันนับต้ังแต่
วันนี้เป็นต้นไป 
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(ลงชื่อ) .......................................................... 

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

 
 
 

ใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ........................................................... 

เล่มที่ ………….เลขที่ ……….…./ ………..…… 

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบแทนใบอนุญาต
ให้ ……....………………..........................…….………… สัญชาต ิ………...........….อยู่บ้านเลขที่…….…......หมู่ที่ ……......
ต าบล …............………… อ าเภอ …….…….........………… จังหวัด ……………......…..…..หมายเลข
โทรศัพท์ …………………………..…..……… 

ชื่อสถานประกอบกิจการ………………….....…………………….. ประเภท …………………………………..
มีพื้นที่ ................. .ตารางเมตร   ตั้งอยู่เลขที่  ……...…. หมู่ที่ …….. ต าบล ……………….…… 
อ าเภอ ………..….………… จังหวัด …………….……..…..หมายเลขโทรศัพท์ ..………….…..…………………….. 

แทนใบอนุญาตฉบับเดิมที่สูญหายหรือถูกท าลาย/ช ารุดในสาระที่ส าคัญ เล่มที่ ........................
เลขที่..................../......................ซึ่งออกให้เมื่อวันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ......................
และจะสิ้นอายุในวันที.่........................เดือน...................................พ.ศ. ......................... 

(2)  ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ให้ถูกต้อง  ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบัญญัตทิ้องถิ่น 

(3)  ใบแทน ใบอนุญาต ฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ .................. เดือน ........................ 
พ.ศ. ................ 

(4) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนีส้ิ้นอายุตามใบอนุญาตฉบับเดิม คือ วันที่ .......
เดือน .........................พ.ศ. .................. 
 

 

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

   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ค าเตือน  (1) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,500 บาท 
  (2) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตาม
ก าหนดเวลา  หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีกร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 

(มีต่อด้านหลัง) 
 

(ด้านหลัง) 
 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป ี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี
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ประกาศเทศบาลต าบลดอนทราย 
เรื่อง ก าหนดเขตควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกต ิ
 

  โดยที่เป็นการสมควรควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของประชาชน
ทั่วไป 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปน้ี 
   (๑) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด 
   ๑.๑) .......................................... 
   ๑.๒) .......................................... 
   (๒) ให้บริเวณที่หรือท างสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้าม จ าหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบาง
ประเภท 
   ๒.๑) .......................................... 
   ๒.๒) .......................................... 
   (๓) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าตามเวลาที่ก าหนด 
   ๓.๑) .......................................... 
   ๓.๒) .......................................... 
   (๔) ให้บริเวณที่หรือทาง สาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตที่การ จ าหน่ายสินค้าจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
   ๔.๑) .......................................... 
   ๔.๒) .......................................... 
  ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจา กวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาล ต าบล   
ดอนทรายและบริเวณทีก่ าหนดเป็นเขตควบคุมแล้วสิบห้าวัน 
    
   ประกาศ ณ วันที่ ............................................. 
 
    (ลงชื่อ) 
 
      (…………………………..………) 
     นายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย 
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          ผู้ให้ความเห็นชอบ 
 
    (ลงชื่อ) 
     (…………………………..………) 
         เจ้าพนักงานจราจร 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลดอนทราย 
เรื่อง ก าหนดเขตควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย 
 
  โดยที่เป็นการสมควรควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของประชาชน
ทั่วไป 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปน้ี 
   (๑) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด 
   ๑.๑) .......................................... 
   ๑.๒) .......................................... 
   (๒) ให้บริเวณที่หรือท างสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้าม จ าหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบาง
ประเภท 
   ๒.๑) .......................................... 
   ๒.๒) .......................................... 
   (๓) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าตามเวลาที่ก าหนด 
   ๓.๑) .......................................... 
   ๓.๒) .......................................... 
   (๔) ให้บริเวณที่หรือทาง สาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตที่การ จ าหน่ายสินค้าจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
   ๔.๑) .......................................... 
   ๔.๒) .......................................... 
  ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับต้ังแต่วันถัดจา กวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาล ต าบล   
ดอนทรายและบริเวณทีก่ าหนดเป็นเขตควบคุมแล้วสิบห้าวัน 
    
   ประกาศ ณ วันที่ ............................................. 
 
    (ลงชื่อ) 
 
      (…………………………..………) 
     นายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย 
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          ผู้ให้ความเห็นชอบ 
 
    (ลงชื่อ) 
     (…………………………..………) 
         เจ้าพนักงานจราจร 


