
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลรอนพิบูลย

เรื่อง

การจําหนายสินคาในที่หรอืทางสาธารณะ

พ.ศ. ๒๕๖๕

สํานักงานเทศบาลตําบลรอนพิบูลย

อําเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช



บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

เรื่อง  การจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

--------------------------------------------- 

 

 

หลักการ 

 

                     ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะท่ีมีความทันสมัยและเหมาะสม

กับสภาวะในปจจุบัน 

 

เหตุผล 

 

  ตามท่ี เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดประกาศใช เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย             

เรื่อง  การจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.๒๕๕๘  ซ่ึงไดใชบังคับ  ตั้งแตวันท่ี  ๓๑  สิงหาคม  

๒๕๕๘  จนถึงปจจุบัน อันเปนระยะเวลาพอสมควรท่ีจะตองมีการแกไขปรับปรุงใหเหมาะสม  และทันสมัยยิ่งข้ึน  

ประกอบกับเพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลงไป  จึงเห็นควรยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบล

รอนพิบูลย  เรื่อง  การจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ และใชเทศบัญญัติฉบับนี้แทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

เรื่อง   การจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

----------------------------------- 

  โดยท่ีเปนการสมควรยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การจำหนายสินคาในท่ี

หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และ มาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติ เทศบาล         

พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓         

และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  เทศบาลตำบล        

รอนพิบูลย  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  และผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช                     

จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี ้

  ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การจำหนายสินคา

ในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ๒๕๖๕” 

  ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใชบังคับในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ตั้งแตเม่ือประกาศไวโดย

เปดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลยแลวเจ็ดวัน 

  ขอ ๓ ใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  เรื่อง  การจำหนายสินคาในท่ีหรือ  

ทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘  และบรรดาเทศบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคำสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีได

ตราไวแลวในเทศบัญญัติอ่ืนหรือซ่ึงขัด   หรือแยงกับเทศบัญญัตินี้  ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 

  ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 

  “สินคา” หมายความวา อาหารและสิ่งของอ่ืนท่ีมิใชอาหาร 

  “ผูจำหนายสินคา”  หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

  “อาหาร”  หมายความวา อาหารประเภทปรุงสำเร็จและอาหารท่ีตองนำไปทำ  ประกอบ      

หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “ผูสัมผัสอาหาร”  หมายความวา บุคคลท่ีเก่ียวของกับอาหารตั้งแตกระบวนการเตรียม  ปรุง  

ประกอบ  จำหนายและเสิรฟอาหาร  รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณไดแก  ผูเตรียม  ผูปรุง  ผูประกอบ  

ผูเสิรฟ  ผูจำหนายอาหาร  ผูลางและเก็บภาชนะอุปกรณ 

  “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 



-๒- 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา เจาพนักงานซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

  ขอ ๕ ใหนายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลยเปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ  และใหมี

อำนาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

  ขอ ๖ ผูดำเนินการจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะตองดำเนินการใหเปนไปตาม  

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกำหนดตามเทศบัญญัติ  รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงท่ีออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

 

หมวด ๒ 

สุขลักษณะในการดำเนินกิจการจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

  ขอ ๗ ในการจำหนายสินคาประเภทสิ่งของอ่ืนท่ีมิใชอาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคา

ในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ  ผูจำหนายสินคาจะตองควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ผูจำหนายสินคาและผูชวยจำหนายสินคาตองแตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย 

(๒) แผงสำหรับวางสินคา เชน แคร แทน โตะ รถเข็น ตองทำดวยวัสดุท่ีแข็งแรง  มีขนาด    

และความสูงจากพ้ืนตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 

(๓) จัดวางสินคา  อุปกรณประกอบในการจำหนายสินคาและทรัพยสินใดๆใหเปนระเบียบ

เรียบรอยไมยื่นล้ำบริเวณท่ีกำหนด  รวมท้ังตัวผูจำหนายสินคาและผูชวยจำหนายสินคาตองไมล้ำลงมาในผิว

จราจร 

(๔) หามจัดวางสินคาท่ีจำหนายในลักษณะใดๆตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคำแนะนำของ

เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 

(๕) รักษาความสะอาดบริเวณท่ีจำหนายสินคาอยูเสมอท้ังในระหวางท่ีจำหนายสินคาและ

หลังจากเลิกทำการจำหนายสินคา 

(๖) จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะไวใหเพียงพอ  และไมถายเทท้ิงลง

ในทอหรือทางระบายน้ำ  หรือในท่ีหรือทางสาธารณะ 

 

 



-๓- 

(๗) หามกระทำการใดๆกับตนไม เชน พาด ติดตั้ง วางแผนจำหนายสินคา หรือเกาะเก่ียว

สายไฟฟา  หลอดไฟฟาหรืออุปกรณประกอบในการจำหนายสินคา  รวมตลอดถึงการตอกตะปู  ผูกเชือกหรือยึด

สิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเด็ดขาด 

(๘) หามใชเครื่องกำเนิดไฟฟา  เครื่องขยายเสียง  หรือเปดวิทยุเทป  หรือกระทำโดยวิธีอ่ืนใด

ท่ีกอใหเกิดเสียงดังจนเปนเหตุรำคาญแกผูอ่ืน 

(๙) เก็บวัสดุอุปกรณท่ีใชในการจำหนายสินคาออกจากบริเวณท่ีอนุญาตใหแลวเสร็จโดยไม

ชักชาหลังจากเลิกทำการจำหนายสินคา 

(๑๐)  หยุดประกอบการจำหนายสินคาเพ่ือประโยชนทางดานสุขลักษณะ  การรักษาความ

สะอาด  สาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคำแนะนำของ          

เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 

(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีจำเปนเพ่ือใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดย

คำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุขกำหนด 

ขอ ๘ ในการจำหนายสินคาประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใด  

เปนปกติ  ผูจำหนายสินคาจะตองควบคุมใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามท่ีกำหนดไวในขอ ๗ 

(๒)  อาหารสดท่ีนำมาจำหนาย  หรือนำมาประกอบปรุงอาหารเพ่ือจำหนายจะตองเปนอาหาร

สดท่ีมีคุณภาพ  ดี  สะอาด  ปลอดภัยตอผูบริโภค  รวมท้ังมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม  และเก็บเปน

สัดสวน  มีการปกปด  ไมวางบนพ้ืนหรือบริเวณท่ีอาจทำใหอาหารปนเปอนได 

(๓) อาหารแหงท่ีนำมาจำหนาย  หรือนำมาประกอบปรุงอาหารเพ่ือจำหนายจะตองสะอาด

ปลอดภัย  ไมมีการปนเปอนและมีการเก็บอยางเหมาะสม 

(๔) อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท  เครื่องปรุงรส  และวัตถุเจือปนอาหาร  ตองปลอดภัยได

มาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

(๕) อาหารประเภทปรุงสำเร็จตองเก็บในภาชนะท่ีสะอาด  ปลอดภัย  และมีการปองกันการ

ปนเปอน  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร 

(๖) น้ำดื่มและเครื่องด่ืมท่ีนำมาจำหนายตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายวาดวย

อาหาร  โดยบรรจุในภาชนะท่ีสะอาด  มีการปกปด  และปองกันการปนเปอน  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย ๖๐ 

เซนติเมตร 

(๗) น้ำดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย ๑๕ เซนติเมตร 

และตองทำความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาดกอนนำมาจำหนาย 



-๔- 

(๘) น้ำแข็งสำหรับบริโภคตองสะอาด  มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร  มีการ

เก็บในภาชนะท่ีสะอาด สภาพดี  มีฝาปด  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย ๑๕ เซนติเมตร  ปากขอบภาชนะสูงจากพ้ืน

อยางนอย ๖๐ เซนติเมตร  และไมวางในบริเวณท่ีอาจกอใหเกิดการปนเปอน รวมท้ังตองไมนำอาหารหรือสิ่งของ

อยางอ่ืนไปแชรวมกับน้ำแข็งสำหรับบริโภค 

(๙) ใชอุปกรณท่ีสะอาด  มีดาม  สำหรับคีบหรือตักน้ำแข็งสำหรับบริโภคโดยเฉพาะ 

(๑๐)  ภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องปรุงรส  วัตถุเจือปนอาหาร  เครื่องดื่ม และอุปกรณเครื่องใช

ตางๆตองสะอาดและทำจากวัสดุท่ีปลอดภัย  เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท  มีสภาพดีไมชำรุดและมีการ

ปองกันการปนเปอนท่ีเหมาะสม 

(๑๑)  จัดเก็บภาชนะ  อุปกรณ  เครื่องใชไวในภาชนะท่ีสะอาด  สูงจากพ้ืนอยางนอย ๖๐ 

เซนติเมตร หรือมีการปองกันการปนเปอนท่ีเหมาะสม 

(๑๒)  ตูอบ  เตาอบ  เตาไมโคเวฟ  ตองสะอาด  มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไมชำรุด 

(๑๓)  ภาชนะ อุปกรณ เครื่องใชท่ีรอการลาง  และเศษอาหาร  ตองเก็บในท่ีท่ีสามารถปองกัน

สัตวและแมลงนำโรคได 

(๑๔)  ลางภาชนะอุปกรณและเครื่องใชทุกประเภทใหสะอาดโดยใชสารทำความสะอาดท่ี

ปลอดภัย 

(๑๕)  น้ำใชและภาชนะบรรจุน้ำใชตองสะอาด  ปลอดภัย 

(๑๖)  ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอหรือไมเปนพาหะนำ

โรคติดตอ หรือไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ  ไดแก  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด  คางทูม    

วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  ไวรัสตับอักเสบ

ชนิดเอ ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว  โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ  หากเจ็บปวยตองหยุด

ปฏิบัติงานและรักษาตัวใหหายกอนจึงกลับมาปฏิบัติงานตอไป 

(๑๗)  ผูสัมผัสอาหารตองแตงกายสะอาดและเปนแบบท่ีสามารถปองกันการปนเปอนสูอาหารได  

และสวมผากันเปอนท่ีสะอาด  สวมรองเทาหุมสน  มีสิ่งปกปดเสนผมมิใหตกลงปนเปอนในอาหาร 

(๑๘)  ผูสัมผัสอาหารตองลางมือและปฏิบัติตนในการเตรียม  ปรุง  ประกอบ  จำหนายและ

เสริ์ฟอาหาร  ใหถูกสุขลักษณะ  รักษาความสะอาดมือและเล็บ  ถามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคือง

ผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้วมือตองทำแผลใหเรียบรอย 

(๑๙)  หามผูสัมผัสอาหารสูบบุหรี่  ขบเค้ียว  รับประทานอาหารในขณะเตรียม  ทำ  ประกอบ

ปรุงหรือจำหนายอาหาร  หรือไมไอ  จาม  รดบนอาหาร  และไมกระทำการใดๆท่ีจะทำใหเกิดการปนเปอนตอ

อาหารหรือกอใหเกิดโรคได 



-๕- 

(๒๐)  ตองมีการปองกันอันตราย  และปองกันไมใหเกิดเหตุรำคาญเนื่องจากการจำหนาย  ทำ  

ปรุง  และเก็บอาหาร 

(๒๑)  หามถาย  เท  ท้ิงน้ำท่ีมีเศษอาหารหรือไขมันจากการลางเครื่องมือ  เครื่องใช  ภาชนะ

และอุปกรณในการจำหนายอาหารลงในทอหรือทางระบายน้ำ  หรือในท่ีหรือทางสาธารณะ 

 ขอ ๙ ในการจำหนายสินคาประเภทสิ่งของท่ีมิใชอาหารโดยลักษณะวิธีการเรขายผูจำหนาย

สินคาจะตองควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) จำหนายสินคาในบริเวณท่ีไดรับอนุญาต 

(๒) แตงกายสะอาด  สุภาพเรียบรอย 

(๓) หามท้ิงมูลฝอยจากการเรขายในทอหรือทางระบายน้ำ  หรือในท่ีหรือทางสาธารณะ 

(๔)  หามใชเครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทปหรือสงเสียงดังในขณะท่ีเรขายจนเกิดเหตุรำคาญ

แกผูอ่ืน 

(๕)  หยุดประกอบการคาเพ่ือประโยชนทางดานสุขลักษณะ  การรักษาความสะอาดสาธารณะ

หรือประโยชนของทางราชการตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศ

กำหนด 

(๖)  ปฏิบั ติการอ่ืนใดท่ีจำเปนเพ่ือใหตองดวยสุขลักษณะตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดย

คำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 

 ขอ ๑๐ ในการจำหนายสินคาประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการเรขาย  ผูจำหนายสินคา

จะตองควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามท่ีกำหนดไวในขอ ๙ 

(๒)  อาหารสดท่ีนำมาจำหนาย  หรือนำมาประกอบ  ปรุงอาหารเพ่ือจำหนายตองเปนอาหารสด

ท่ีมีคุณภาพดี  สะอาด  ปลอดภัยตอผูบริโภค  รวมท้ังมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม  และเก็บเปน

สัดสวน  มีการปกปด  ไมวางบนพ้ืนหรือบริเวณท่ีอาจทำใหอาหารปนเปอนได 

(๓)  อาหารแหงท่ีนำมาจำหนาย  หรือนำมาประกอบ  ปรุงอาหารเพ่ือจำหนายตองสะอาด

ปลอดภัย  ไมมีการปนเปอนและมีการเก็บอยางเหมาะสม 

(๔)  อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท  เครื่องปรุงรส  และวัตถุเจือปนอาหาร  ตองปลอดภัยได

มาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

(๕)  อาหารประเภทปรุงสำเร็จตองเก็บในภาชนะท่ีสะอาด  ปลอดภัย  และมีการปองกันการ

ปนเปอน  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร 

 



-๖- 

(๖)  น้ำดื่มและเครื่องด่ืมท่ีนำมาจำหนายตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายวาดวย

อาหาร  โดยบรรจุในภาชนะท่ีสะอาด  มีการปกปด  และปองกันการปนเปอน  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย ๖๐ 

เซนติเมตร 

(๗)  น้ำดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย ๑๕ เซนติเมตร 

และตองทำความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาดกอนนำมาจำหนาย 

(๘)  น้ำแข็งสำหรับบริโภคตองสะอาด  มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร  มีการ

เก็บในภาชนะท่ีสะอาด  สภาพดี  มีฝาปด  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพ้ืน

อยางนอย ๖๐ เซนติเมตร และไมวางในบริเวณท่ีอาจกอใหเกิดการปนเปอน  รวมท้ังตองไมนำอาหารหรือสิ่งของ

อยางอ่ืนไปแชรวมกับน้ำแข็งสำหรับบริโภค 

(๙)  ใชอุปกรณท่ีสะอาด  มีดาม  สำหรับคีบหรือตักน้ำแข็งสำหรับบริโภคโดยเฉพาะ 

(๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องปรุงรส  วัตถุเจือปนอาหาร  เครื่องดื่ม  และอุปกรณ

เครื่องใชตางๆตองสะอาดและทำจากวัสดุท่ีปลอดภัย  เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท  มีสภาพดีไมชำรุดและ

มีการปองกันการปนเปอนท่ีเหมาะสม 

(๑๑) จัดเก็บภาชนะ  อุปกรณ  เครื่องใชไวในภาชนะท่ีสะอาด  สูงจากพ้ืนอยางนอย ๖๐ 

เซนติเมตร หรือมีการปองกันการปนเปอนท่ีเหมาะสม 

(๑๒) ตูอบ เตาอบ เตาไมโคเวฟ ตองสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไมชำรุด 

(๑๓) ภาชนะ อุปกรณ เครื่องใชท่ีรอการลาง  และเศษอาหาร  ตองเก็บในท่ีท่ีสามารถปองกัน

สัตวและแมลงนำโรคได 

(๑๔) ลางภาชนะอุปกรณและเครื่องใชทุกประเภทใหสะอาดโดยใชสารทำความสะอาดท่ี

ปลอดภัย 

(๑๕) น้ำใชและภาชนะบรรจุน้ำใชตองสะอาด  ปลอดภัย 

(๑๖) ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอหรือไมเปนพาหะนำ

โรคติดตอ  หรือไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ  ไดแก อหิวาตกโรค  ไขราดสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด  คางทูม  วัณ

โรคในระยะอันตราย  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  ไวรัสตับ

อักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว  โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ  หากเจ็บปวยตอง

หยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวใหหายกอนจึงกลับมาปฏิบัติงานตอไป 

(๑๗) ผูสัมผัสอาหารตองแตงกายสะอาดและเปนแบบท่ีสามารถปองกันการปนเปอนสูอาหาร  

และสวมผากันเปอนท่ีสะอาด  สวมรองเทาหุมสน  มีสิ่งปกปดเสนผมมิใหตกลงปนเปอนรในอาหาร 

 



-๗- 

(๑๘) ผูสัมผัสอาหารตองลางมือและปฏิบัติตนในการเตรียม  ปรุง  ประกอบ  จำหนายและ

เสริ์ฟอาหาร  ใหถูกสุขลักษณะ  รักษาความสะอาดมือและเล็บ  ถามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคือง

ผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้วตองทำแผลใหเรียบรอย 

(๑๙) หามผูสัมผัสอาหารสูบบุหรี่  ขบเค้ียว  รับประทานอาหารในขณะเตรียม  ทำ  ประกอบ

ปรุงหรือจำหนายอาหารหรือไมไอจามรดบนอาหาร  และไมกระทำการใดๆท่ีจะทำใหเกิดการปนเปอนตออาหาร

หรือกอใหเกิดโรคได 

(๒๐) ตองมีการปองกันอันตราย  และปองกันไมใหเกิดเหตุรำคาญเนื่องจากการจำหนาย  ทำ

ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

(๒๑) หามถาย  เทท้ิงน้ำท่ีมีเศษอาหารหรือไขมันจากการลางเครื่องมือ  เครื่องใช  ภาชนะและ

อุปกรณในการจำหนายอาหารในทอหรือทางระบายน้ำ  หรือในท่ีหรือทางสาธารณะ 

หมวด ๓ 

ใบอนุญาต 

 ขอ ๑๑  เจาพนักงานทองถ่ินมีหนาท่ีควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชนใชสอย

ของประชาชนท่ัวไป 

 หามมิใหผูใดจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  ไมวาจะเปนการจำหนายโดยลักษณะ

วิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติหรือเรขาย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

 ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง  ใหเจาพนักงานทองถ่ินระบุชนิด  หรือประเภทของ

สินคาลักษณะวิธีการจำหนายสินคา  และสถานท่ีท่ีจะจัดวางสินคาเพ่ือจำหนายในกรณีท่ีจะมีการจัดวางสินคาใน

ท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ  รวมท้ังจะกำหนดเง่ือนไขอยางใดตามท่ีเห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได 

 การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา  ลักษณะวิธีการจำหนายหรือสถานท่ีจัดวาง

สินคาใหแตกตางไปจากท่ีระบุไวในใบอนุญาต  จะกระทำไดตอเม่ือผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน  

และเจาพนักงานทองถ่ินไดจดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว 

 ขอ ๑๒  ผูใดประสงคจะดำเนินการจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะจะตองยื่นคำ

ขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกำหนดไวทายเทศบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑)  บัตรประจำตัวประชาชน 

(๒)  สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

(๓)  ใบมอบอำนาจ (กรณีท่ีมีการมอบอำนาจ) 

(๔)  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) 

(๕)  หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) 



-๘- 

(๖)  ใบรับรองแพทยการตรวจสุขภาพและโรคติดตอของผูจำหนายสินคาและผูชวยจำหนาย

สินคา 

(๗)  หลักฐานผานการอบรมของผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตามหลักเกณฑ      

และวิธีการท่ีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด (กรณีเปนการจำหนายสินคาประเภทอาหาร) 

 ขอ ๑๓  เม่ือไดรับคำขออนุญาตหรือคำขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถ่ิน

ตรวจสอบความถูกตองของคำขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตอง  ครบถวนให     

เจาพนักงานทองถ่ินแจงตอผูยื่นคำขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินการ  หากไมสามารถดำเนินการไดในขณะนั้น     

ใหจัดทำบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกำหนด โดยให

เจาหนาท่ีและผูยื่นคำขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย  

 เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคำสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคำขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกำหนดใน

เทศบัญญัตินี้ 

 ในกรณีท่ีมีเหตุจำเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสั่ง

อนุญาตไดภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวันแต

ตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจำเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสอง

หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี  ท้ังนี้หากเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จ  ใหแจงเปน

หนังสือใหผูยื่นคำขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ  พรอมสำเนาแจง ก.พ.ร. 

ทราบทุกครั้ง 

 ขอ ๑๔  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินทราบแลว 

 ขอ ๑๕  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอำนาจของราชการสวนทองถ่ินเทานั้น 

 การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคำขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือไดยื่นคำขอพรอมกับ

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตอใบอนุญาต 

 ขอ ๑๖  ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นได

งาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

 ขอ ๑๗  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทำลาย  หรือชำรุดในสาระท่ีสำคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทำลาย        

หรือชำรุด  ตามแบบท่ีกำหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 



-๙- 

 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

วิธีการ และเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจง

ความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย  หรือชำรุดในสาระท่ีสำคัญ  ใหผูยื่นคำขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

 ขอ ๑๘  ในกรณีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวใน

ใบอนุญาตในเรื่องท่ีกำหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  เจาพนักงาน

ทองถ่ินมีอำนาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

 ขอ ๑๙  เจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

(๑)  ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒)  ตองคำพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข      

พ.ศ.๒๕๓๕ 

(๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกำหนดไวเก่ียวกับการประกอบ

กิจการท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยาง

รายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีพของ

ประชาชน 

 ขอ ๒๐  คำสั่งพักใชใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทำเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคำสั่งดังกลาว  ใหสงคำสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับ 

หรือใหปดคำสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวา

ผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคำสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคำสั่งไปถึง  หรือวันท่ีคำสั่ง  แลวแตกรณี 

 ขอ ๒๑  ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิก

ถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกำหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 

 

 



-๑๐- 

หมวด ๔ 

คาธรรมเนียมและคาปรับ 

 ขอ ๒๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกำหนดไว

ทายเทศบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสำหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาตสิ้น

อายุสำหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดำเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนยีมภายใน

เวลาท่ีกำหนด  ใหชำระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจำนวนคาธรรมเนียมท่ีคางชำระ  เวนแตผูไดรับ

ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นกอนถึงกำหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

 ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชำระคาธรรมเนียมติดตอกันเกิน

กวาสองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจสั่งใหผูนั้นหยุดดำเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ

คาปรับจนครบจำนวน 

 ขอ ๒๓  ผูจำหนายสินคาตองชำระคารักษาความสะอาดตอเจาหนาท่ีเปนประจำทุกวันตาม

จำนวนแผงท่ีตนมีสิทธิในอัตราตารางเมตรละ ๑๐ บาท / วัน 

 ขอ ๒๔  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดของราชการสวน

ทองถ่ิน 

หมวด ๕ 

บทเบ็ดเตล็ด 

 ขอ ๒๕  เม่ือเสร็จสิ้นการจำหนายทุกครั้งตองเก็บสินคาและสิ่งของใดๆ  ท่ีเก่ียวของจาก

บริเวณท่ีจำหนายใหเรียบรอยโดยไมชักชา  หากฝาฝนเทศบาลตำบลรอนพิบูลยจะดำเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 

(๑)  วากลาวตักเตือน 

(๒)  แจงเตือนดวยหนังสือ 

(๓)  รื้อถอนสิ่งของดังกลาวและเพิกถอนใบอนุญาตทันที 

 ขอ ๒๖  ผูจำหนายสินคาตองจำหนายสินคาในแผงดวยตนเองทุกวัน  หากไมสามารถ

จำหนายสินคาเกินกวา ๕ วัน จะตองแจงใหเทศบาลตำบลรอนพิบูลยทราบเปนลายลักษณอักษร  และตองชำระ

คารักษาความสะอาดตลอดเวลาท่ีหยุดขาย  และหามมิใหผูจำหนายสินคาอนุญาตใหบุคคลอ่ืนมาจำหนายสินคา

แทนตน  ห ากผู จ ำหน ายสินค าผิ ด เง่ือน ไขดั งกล าว ให เทศบาลตำบลรอน พิบู ลย ยึ ดแผงคืน ทัน ที                      

และผูประกอบการจะเรียกรองคาเสียหายอยางใดๆมิไดท้ังสิ้น 

 ขอ ๒๗  หามผูจำหนายสินคาโอนสิทธิในแผงของตนใหบุคคลอ่ืนโดยเด็ดขาด 

 ขอ ๒๘  ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการครอบครองในแผงจำหนายสินคา  เทศบาลตำบล     

รอนพิบูลยจะเปนผูวินิจฉัยและดำเนินการตามท่ีเห็นสมควร 



-๑๑- 

หมวด ๖ 

บทกำหนดโทษ 

 ขอ ๒๙  ผูใดฝาฝนคำสั่งของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษ

ตามท่ีกำหนดไวในบทกำหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 

       ประกาศ ณ วันท่ี  ๗ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๖๕         

 

                       ณรงค  แซใช 

             (นายณรงค  แซใช) 

                         นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

 

                เห็นชอบ 

    ธนากร  ชูจิตต 

           นายธนากร  ชูจิตต 

          นายอำเภอรอนพิบูลย 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

 ทายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

เรื่อง  การควบคุมการจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ ....... 

ท่ี รายการ อัตราคาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

๑. 

 

๒. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ 

การจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการเรขาย 

๓๐๐ 

 

๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



แบบคำขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

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

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

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

  ขาพเจา..........................................................................อายุ............ป สัญชาติ........................ 

โดย..................................................................................................................................ผูมีอำนาจลงนามแทนนิติ

บุคคลปรากฏตาม............................................................................................................................................ท่ีอยู

เลขท่ี................................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................. 

แขวง/ตำบล.........................................เขต/อำเภอ...........................................จังหวัด......................................... 

หมายเลขโทรศัพท...............................................................ผูขออนุญาต 

  พรอมคำขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆมาดวยแลว  ดังนี ้

    บัตรประจำตัวประชาชน 

    สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  ไดแก............................................................. 

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

    หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (กรณีท่ีกฎหมายกำหนด) 

    หลักฐานการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย  (กรณีท่ีกฎหมายกำหนด) 

    ใบมอบอำนาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอำนาจ) 

    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (กรณีท่ีเปนนิติบุคคล) 

    หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล  (กรณีท่ีเปนนิติบุคคล) 

    เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามขอบัญญัติทองถ่ิน  คือ 

   ๑).......................................................................... 

   ๒).......................................................................... 

   ๓).......................................................................... 

ขอรับรองวาขอความในคำขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 



สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

เลขท่ี........................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี................เดือน................................พ.ศ. ............................. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน    ครบ 

       ไมครบ  คือ 

     ๑)......................................................................... 

     ๒)........................................................................ 

     ๓)........................................................................ 

 

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนญุาต 

 

เลขท่ี........................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี................เดือน................................พ.ศ. ............................. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน     ครบ 

        ไมครบ  คือ 

     ๑)......................................................................... 

     ๒)........................................................................ 

     ๓)........................................................................ 

ดังนั้น  กรุณานำเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน...................วันนับตั้งแต

วันนี้เปนตนไป 

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

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

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

 



 

 

ท่ี นศ ๕๒๕๐๔/            สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

           ถนนเพชรเกษม  นศ  ๘๐๑๓๐ 

 

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

เรื่อง  คำแนะนำใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการ 

เรียน 

อางถึง  ใบรับคำขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาต  เลขท่ี..............ลงวันท่ี............เดือน...........................พ.ศ. ........ 

  ตามท่ีทานไดยื่นคำขอรับใบอนุญาต /ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ................................. 

และเทศบาลตำบลรอนพิบูลยไดออกใบรับคำขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาตไวตามท่ีอางถึง  นั้น  เนื่องจากเจา

พนักงานไดตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานท่ี  เครื่องมือหรืออุปกรณ  ระบบกำจัดหรือบำบัดของเสียและ

อ่ืนๆของสถานท่ีประกอบกิจการของทานแลวพบวายังไมถูกตอง  ครบถวน  ตามท่ีกำหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ิน  

ดังนี้ 

  ๑).............................................................................................................................................. 

  ๒).............................................................................................................................................. 

  ๓).............................................................................................................................................. 

  ฉะนั้น  จึงขอใหทานแกไขใหถูกตองและสมบูรณเพ่ือเจาพนักงานทองถ่ินจะไดดำเนินการ

พิจารณาการอนุญาตตอไป 

                 ขอแสดงความนับถือ 

 

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

                  นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบลูย 

               เจาพนักงานทองถ่ิน 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

 

 



                              บันทึกขอความ 

สวนราชการ  กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม          โทร  ๐-๗๕๔๔-๑๙๖๗   

ท่ี  นศ ๕๒๕๐๔/             วันท่ี        

เรื่อง  รายงานผลการตรวจสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน  เจาพนักงานทองถิ่น 

  ตามท่ีเทศบาลตำบลรอนพิบูลยไดรับคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ................................. 

และไดออกใบรบัคำขออนุญาต  เลขท่ี.............ลงวันท่ี............. เดอืน..............................พ.ศ.................... นั้น 

  จากการตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานท่ี  เครื่องมือหรืออุปกรณ  ระบบกำจัดหรือบำบัด

ของเสียและอ่ืนๆ ของสถานท่ีประกอบกิจการดังกลาวแลวพบวา 

  O  ครบถวนถูกตองตามท่ีกำหนดไวในเทศบัญญัติ 

  O  ไมครบ  ดังนี้ 

  ๑. .......................................................................... 

  ๒. .......................................................................... 

  ๓. .......................................................................... 

  ฉะนั้น จึงมีความเห็นวา O สมควรอนุญาต 

    O  สมควรอนุญาตโดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 

    ๑. .......................................................................... 

    ๒. .......................................................................... 

    ๓. .......................................................................... 

    O  ไมสมควรอนุญาต 

   จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 

(ลงชื่อ) 

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

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

เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 



 

ท่ี นศ ๕๒๕๐๔/            สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

  ถนนเพชรเกษม  นศ  ๘๐๑๓๐ 

 

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

 

 เรื่อง  แจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ.................................................. 

เรียน 

อางถึง  ใบรับคำขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาต  เลขท่ี..............ลงวันท่ี............เดือน...........................พ.ศ. ........ 

สิ่งท่ีสงมาดวย  ๑............................................................................................... 

 ๒............................................................................................... 

  ตามท่ีทานไดยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ................................................................. 

และเทศบาลตำบลรอนพิบูลยไดออกใบรับคำขออนุญาตไวตามท่ีอางถึง  นั้น   

เนื่องจากมีเหตุจำเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมสามารถออกใบอนุญาตหรือยังไมสามารถมีคำสั่ง

ไมอนุญาตไดภายในเวลา  ๓๐  วันนับแตวันท่ีไดรับคำขอดังกลาว  ดังนี้ 

๑).............................................................................................................................................. 

๒).............................................................................................................................................. 

๓).............................................................................................................................................. 

ดังนั้น  จึงขอแจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเปนเวลา ๑๕ วัน นับแตวันท่ี............ 

และตองขออภัยมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

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

 นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

  เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

 

 



 

 

ท่ี นศ ๕๒๕๐๔/            สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

               ถนนเพชรเกษม  นศ  ๘๐๑๓๐ 

 

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

 

เรื่อง  แจงการอนุญาตประกอบกิจการ.................................................. 

เรียน 

อางถึง  ใบรับคำขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาต  เลขท่ี..............ลงวันท่ี............เดือน...........................พ.ศ. ........ 

 

  ตามท่ีทานไดยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ................................................................. 

และเทศบาลตำบลรอนพิบูลยไดออกใบรับคำขออนุญาตไวตามท่ีอางถึง  นั้น   

  บัดนี้  เจาพนักงานทองถ่ินไดพิจารณาออกใบอนุญาตใหแกทานเรียบรอยแลว  จึงขอใหทานมา

ติดตอขอรับใบอนุญาต  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  พรอมชำระคาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนเงิน

..................................บาท (..........................................................................................)  ภายใน  ๑๕ วัน 

นับแตวันไดรับหนังสือนี้ 

  ท้ังนี้  หากทานไมสามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกลาว  กรุณาแจงใหเจาพนักงาน

ทองถ่ินทราบดวย 

 

 

 

                         ขอแสดงความนับถือ 

 

 

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

                            นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

                          เจาพนักงานทองถ่ิน 

กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

 

 



 

 

 

ใบอนุญาต 

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

เลมท่ี............. เลขท่ี................../......................... 

 เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให...............................................................สัญชาติ............ 

อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี............ตำบล............................อำเภอ.............................จังหวัด.............................. 

หมายเลขโทรศัพท................................................... 

 ชือ่สถานประกอบกิจการ........................................................ประเภท........................... 

ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี............ตำบล..............................อำเภอ...........................จังหวัด.................................. 

หมายเลขโทรศัพท................................................... 

 อัตราคาธรรมเนียมปละ...................บาท (................................................) ตาม

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.............เลขท่ี.................ลงวันท่ี.............................................. 

 ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง  ครบถวน  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ี

กำหนดในขอบัญญัติทองถ่ิน 

 หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมาย

อ่ืนท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

 ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 

 ๑.................................................................................................... 

 ๒.................................................................................................... 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี...............เดือน................................พ.ศ. .................... 

 ใบอนญุาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี................. เดือน...............................พ.ศ. .................... 

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

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

    นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

                      เจาพนักงานทองถ่ิน 

คำเตือน ๑.ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบ

กิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินสองพันหารอยบาท 

๒.หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุพรอมเสียคาธรรมเนียม

ใบอนุญาต           (มีตอดานหลัง) 

 



(ดานหลัง) 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุ

ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน 
เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ท่ี นศ ๕๒๕๐๔/          สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย

         ถนนเพชรเกษม  นศ  ๘๐๑๓๐ 

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

เรื่อง  คำสั่งไมอนุญาต/ไมตออายุใบอนุญาตใหประกอบกิจการ 

เรียน 

อางถึง  ๑.ใบรับคำขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาต  เลขท่ี..............ลงวันท่ี............เดือน.......................พ.ศ. ........ 

 ๒.หนังสือแจงคำแนะนำใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ ท่ี...............ลว..................... 

 ตามท่ีทานไดยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................

และเจาพนักงานไดมีหนังสือแจงคำแนะนำใหทานแกไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการใหถูกตอง

ครบถวน  ตามท่ีกำหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ินภายในเวลาท่ีกำหนด  ตามท่ีอางถึงนั้น 

 จากการตรวจสอบปรากฏวาทานไมสามารถแกไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการให

ถูกตอง  ครบถวน  ตามท่ีกำหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ิน  ดังนี้ 

 ๑. ............................................................................................................................................. 

 ๒. ............................................................................................................................................. 

 ๓. ............................................................................................................................................. 

 ดังนั้น  อาศัยอำนาจตามมาตรา  ๕๖  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕  เจาพนักงานทองถ่ินจึงมีคำสั่งไมออกใบอนุญาต/ไมตออายุใบอนุญาตใหทานประกอบกิจการตามท่ีไดยื่น

คำขอไว 

 อนึ่ง  หากทานไมพอใจคำสั่งนี้  ทานมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดภายใน

สามสิบวันนับแตวันทราบคำสั่งนี้ 

 ท้ังนี้  การอุทธรณไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคำสั่ง  เวนแตคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ

จะเห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามคำสั่งนั้นไวชั่วคราว 

                         ขอแสดงความนับถือ 

 (ลงชื่อ) 

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

                            นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

                          เจาพนักงานทองถ่ิน 

 



 

 

 

 

แบบคำขอใบแทนใบอนุญาต 

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

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

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

 

                     ขาพเจา..........................................................................อายุ............ป สญัชาติ........................ 

โดย..................................................................................................................................ผูมีอำนาจลงนามแทนนิติ

บุคคลปรากฏตาม............................................................................................................................................ท่ีอยู

เลขท่ี................................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................. 

แขวง/ตำบล.........................................เขต/อำเภอ...........................................จังหวัด......................................... 

หมายเลขโทรศัพท...............................................................ผูขอใบแทนใบอนุญาต 

 พรอมคำขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆมาดวยแลว  ดังนี ้

 กรณีใบอนุญาตสูญหาย 

   บัตรประจำตัวประชาชน 

    สำเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตหาย 

  กรณีใบอนุญาตถูกทำลาย  หรือชำรุดในสาระท่ีสำคัญ 

   บัตรประจำตัวประชาชน 

   ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู 

ขอรับรองวาขอความในคำขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 



สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคำขอใบแทนใบอนุญาต 

 

เลขท่ี........................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี................เดือน................................พ.ศ. ............................. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน   ครบ 

   ไมครบ  คือ 

                  ๑)......................................................................... 

                 ๒)........................................................................ 

     

  

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สวนของผูขอใบแทนใบอนุญาต 

ใบรับคำขอใบแทนใบอนุญาต 

 

เลขท่ี........................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี................เดือน................................พ.ศ. ............................. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน       ครบ 

     ไมครบ  คือ 

                                ๑)......................................................................... 

                               ๒)........................................................................ 

      

ดังนั้น  กรุณานำเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน...................วันนับต้ังแต

วันนี้เปนตนไป                                                        

 

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

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

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

 



 

 

 

 

ใบแทนใบอนุญาต 

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

เลมท่ี............. เลขท่ี................../......................... 

 เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให...............................................................สัญชาติ.................... 

อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี............ตำบล............................อำเภอ.............................จังหวัด.............................. 

หมายเลขโทรศัพท................................................... 

ชือ่สถานประกอบกิจการ........................................................ประเภท........................... 

ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี............ตำบล..............................อำเภอ...........................จังหวัด.................................. 

หมายเลขโทรศัพท................................................... 

แทนใบอนุญาตฉบับเดิมท่ีสูญหาย  หรือถูกทำลาย/ชำรุดในสาระท่ีสำคัญ  เลมท่ี............เลขท่ี.........../............... 

ซ่ึงออกใหเม่ือวันท่ี........เดือน....................พ.ศ. ............และจะสิ้นสุดในวันท่ี.........เดอืน......................พ.ศ. ....... 

 ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง  ครบถวน  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ี

กำหนดในเทศบัญญัติ 

 ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน......................พ.ศ. .................. 

 ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุตามใบอนุญาตฉบับเดิม คือ วันท่ี........เดือน..............พ.ศ.... 

  

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

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

               นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

                   เจาพนักงานทองถ่ิน 

คำเตือน ๑.ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบ

กิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินสองพันหารอยบาท 

๒.หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุพรอมเสียคาธรรมเนียม

ใบอนุญาต      

    (มีตอดานหลัง) 

 

 

 



(ดานหลัง) 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุ

ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ 

 

  โดยท่ีเปนการสมควรควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชนใชสอยของประชาชนท่ัวไป 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  เจา

พนักงานทองถ่ินดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

  (๑) ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจำหนายหรือซ้ือสินคาโดยเด็ดขาด 

   ๑.๑) .................................................. 

   ๑.๒) .................................................. 

  (๒)ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจำหนายสินคาบางชนิดหรือบาง

ประเภท 

   ๒.๑) ................................................ 

   ๒.๒) ............................................... 

(๓) ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจำหนายสินคาตามเวลาท่ีกำหนด 

   ๓.๑) .............................................. 

   ๓.๒) .............................................. 

(๔) ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตท่ีการจำหนายสินคาจะตองเปนไปตาม

หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไข 

   ๔.๑) ............................................. 

   ๔.๒) ............................................. 

ท้ังนี้  ใหมีผลบังคับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบล      

รอนพิบูลย และบริเวณท่ีกำหนดเปนเขตควบคุมแลวสิบหาวัน 

 

      ประกาศ ณ วันท่ี ......................................................... 

        (    ) 

        นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

         ผูใหความเห็นชอบ 

        (    ) 

         เจาพนักงานจราจร 



ประกาศเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการเรขาย 

 

  โดยท่ีเปนการสมควรควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชนใชสอยของประชาชนท่ัวไป 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕        

เจาพนักงานทองถ่ินดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

  (๑) ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจำหนายหรือซ้ือสินคาโดยเด็ดขาด 

   ๑.๑) .................................................. 

   ๑.๒) .................................................. 

  (๒)ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจำหนายสินคาบางชนิดหรือบาง

ประเภท 

   ๒.๑) ................................................ 

   ๒.๒) ............................................... 

(๓) ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจำหนายสินคาตามเวลาท่ีกำหนด 

   ๓.๑) .............................................. 

   ๓.๒) .............................................. 

(๔) ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตท่ีการจำหนายสินคาจะตองเปนไปตาม

หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไข 

   ๔.๑) ............................................. 

   ๔.๒) ............................................. 

ท้ังนี้  ใหมีผลบังคับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบล      

รอนพิบูลย และบริเวณท่ีกำหนดเปนเขตควบคุมแลวสิบหาวัน 

 

      ประกาศ ณ วันท่ี ......................................................... 

        (    ) 

        นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย 

         ผูใหความเห็นชอบ 

        (    ) 

         เจาพนักงานจราจร 



 

 

 

 

 

สํานักงานเทศบาลตาํบลรอนพิบูลย
อําเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช


	ส่วนราชการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม          โทร  ๐-๗๕๔๔-๑๙๖๗

