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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดตูม 
เรื่อง   การจําหนายสินคาในที่หรอืทางสาธารณะ     

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดตูม  วาดวยการจําหนายสินคา 

ในท่ีหรือทางสาธารณะ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๔๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลวัดตูมโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลวัดตูมและนายอําเภอพระนครศรีอยุธยา   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินีเ้รยีกวา  “ขอบัญญตัิองคการบรหิารสวนตําบลวัดตมู  เรื่อง  การจําหนายสินคา   

ในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลวัดตูมตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ   

ในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “สินคา”  หมายความวา  ส่ิงของที่ซื้อขายกัน 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวัดตูม 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ขอ ๕ เจาพนักงานทองถิ่นมีหนาที่ควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชนใชสอย 

ของประชาชนท่ัวไป 

หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะ  วิธีการ 

จัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นระบุชนิด  หรือประเภทของสินคา   

ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา  และสถานที่ที่จะจัดวางสินคาเพ่ือจําหนายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินคา 

ในท่ีหนึ่งที่ใดเปนปกติ  รวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได 

การเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา  ลักษณะวิธีการจําหนายสินคาหรือสถานที่จัดวางสินคา  

ใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาตจะกระทําไดตอเมื่อผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น   

และเจาพนักงานทองถิ่นไดจดแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว 

ขอ ๖ ในการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งที่ใด  

เปนปกติ  ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย 

  (๒) ใหจัดวางสินคาที่ จําหนายบนแผงวางสินคาหรือจัดวางในลักษณะอื่นตามท่ี 

เจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๓) แผงวางสินคาทําดวยวัสดทุี่มีความแขง็แรงและมคีวามสูงตามที่เจาพนักงานทองถิน่ 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๔) จัดวางสินคาและส่ิงของใด ๆ  ใหเปนระเบียบเรียบรอย  ไมย่ืนลํ้าออกนอกบริเวณ 

ที่กําหนด  ทั้งนี้  รวมทั้งตัวของผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาดวย 

  (๕) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จําหนายสินคาในระหวางการจําหนายอยูเสมอ 

  (๖) หามมิใหกระทําการใด ๆ   ท่ีกอใหเกิดเหตุราํคาญแกผูอื่น  เชน  การใชเครื่องกําเนิดไฟฟา   

เครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทป  เปนตน 

  (๗) เมื่อเสร็จส้ินการจําหนายทุกครั้งตองเก็บสินคาและส่ิงของใด ๆ  ที่เกี่ยวของจากบริเวณ 

ที่จําหนายใหเรียบรอยโดยไมชักชา 
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  (๘) หยุดการจําหนายสินคา  เพ่ือสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการ 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลวัดตูมประกาศกําหนด 

  (๙) การอื่นที่ จําเปนเพ่ือการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ   

รวมทั้งการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๗ ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคา 

ในท่ีหนึ่งที่ใดเปนปกติ  ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  แผงจําหนายอาหารทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดงาย  มีสภาพดี  เปนระเบียบ   

อยูสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๒)  อาหารปรุงสุกมีการปกปดหรือมีการปองกันสัตวแมลงนําโรค 

  (๓)  สารปรุงแตงอาหารตองมีเลขสารบบอาหาร  (อย.) 

  (๔)  น้ําดื่มตองเปนน้ําที่สะอาด  ใสในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปด  มีกอกหรือทางเทรินน้ํา 

  (๕)  เครื่องดื่มตองใสภาชนะท่ีสะอาด  มีการปกปด  และมีท่ีตักท่ีมีดามยาวหรือมีกอก 

หรือทางเทรินน้ํา 

  (๖) น้ําแข็งที่ใชบริโภค 

   (๖.๑)  ตองสะอาด 

   (๖.๒)  เก็บในภาชนะที่สะอาด  มีฝาปด  อยูสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๖.๓)  ท่ีตักน้ําแข็งมีดามยาว 

   (๖.๔)  ตองไมนําอาหารหรือส่ิงของอยางอื่นไปแชไวในน้ําแข็ง 

  (๗) ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะ  ลางดวยน้ําสะอาด  ๒  ครั้ง  หรือลางดวยน้ําไหล  

และอุปกรณ  การลางตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๘) ชอน  สอม  ตะเกียบ  วางตั้งเอาดามขึ้นในภาชนะโปรงสะอาดหรือวางเปนระเบียบ

ในภาชนะโปรงสะอาด  และมีการปกปด  เก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๙) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพ่ือนําไปกําจัด 
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  (๑๐)  ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด  สวมเส้ือมีแขน  ผูปรุงตองผูกผากันเปอนและสวมหมวก   

หรือเน็ทคลุมผม 

  (๑๑)  ใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสําเร็จแลว 

  (๑๒)  ผูสัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือตองปกปดแผลใหมิดชิด 

ขอ ๘ ในการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย  ผูจําหนายและผูชวย 

จําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย 

  (๒) ไมทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ 

  (๓) หามมิใหกระทําการใด ๆ  ที่กอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น  เชน  การใชเครื่องขยายเสียง   

เปนตน 

  (๔) หยุดการจําหนายสินคา  เพ่ือสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการ 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลวัดตูมประกาศกําหนด 

  (๕) การอื่นที่ จําเปนเพ่ือการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ   

รวมทั้งการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๙ ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย   

ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๘ 

  (๒) สวมเส้ือที่มีแขน  ใชผากันเปอนท่ีสะอาด  สวมรองเทาหุมสนมีส่ิงปกปดปองกันเสนผม   

มิใหตกลงในอาหาร 

  (๓) รักษาความสะอาดมือและเล็บ  ถามีบาดแผลบริเวณมือตองทําแผลใหเรียบรอย 

  (๔) ไมสูบบุหรี่ในขณะเตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุง  หรือจําหนายอาหาร 

  (๕) ไมไอหรือจามรดบนอาหาร 

  (๖) ที่เตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และแผงวางจําหนายอาหาร  ตองสูงจากพ้ืนไมนอยกวา   

๖๐  เซนติเมตร 
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  (๗)  ไมเทท้ิงเศษอาหาร  หรือน้ําที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพ้ืนหรือทางระบายน้าํสาธารณะ 

  (๘)  ใชภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องมือ  เครื่องใชและอปุกรณในการจําหนายอาหารท่ีสะอาด 

  (๙)  ปกปดอาหาร  เครื่องปรงุอาหาร  ภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องมอื  เครื่องใชและอปุกรณ  

ในการจําหนายอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละออง  แมลงวันและสัตวพาหะนําโรคอื่น ๆ   

  (๑๐)  ใชน้ําท่ีสะอาดในการทํา  ประกอบ  ปรุง  แชหรือลางอาหาร  ภาชนะบรรจุอาหาร   

เครื่องมือ  เครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหาร 

  (๑๑)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอ  และไมเทท้ิงมูลฝอยลงในทอ   

หรือทางระบายน้ําสาธารณะ 

ขอ ๑๐ หามมิใหผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควร  เชื่อวา 

เปนโรคติดตอหรือเปนพาหะของโรคติดตอ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  วัณโรค 

  (๒)  อหิวาตกโรค 

  (๓)  ไขรากสาดนอย  (ไทฟอยด) 

  (๔)  โรคบิด 

  (๕)  ไขสุกใส 

  (๖)  โรคคางทูม 

  (๗)  โรคเรื้อน 

  (๘)  โรคผิวหนังที่นารังเกียจ 

  (๙)  โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 

  (๑๐)  โรคติดตออื่น ๆ  ที่ทางราชการกําหนด 

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลวัดตูมประกาศกําหนด 
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ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองไมเปนโรคติดตอหรือพาหะนําโรคติดตอตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๐ 

  (๒)  เงื่อนไขอื่นตามที่องคการบริหารสวนตําบลวัดตูมประกาศกําหนด 

ขอ ๑๓ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง  

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๔ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขท่ีกําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล   

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตใหจําหนายสินคาและผูชวยจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ   

จะตองมีบตัรประจําตวัตามแบบที่องคการบรหิารสวนตาํบลวัดตมูประกาศกําหนด  และจะตองตดิบัตรประจําตวั   

ไวที่อกเส้ือดานซายตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๑๖ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลวัดตูมเทานั้น 
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การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒  ดวย 

ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว   

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต   

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนยีมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนยีมตดิตอกันเกินกวาสองครั้ง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม   

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลวัดตูม 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ 

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต   

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



 หนา   ๓๐๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ 

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

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ 

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ   

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง   

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน  

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 

ขอ ๒๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ขอ ๒๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวัดตูมเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๔  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อํานวย  มวีงษสม 

รองนายกองคการบรหิารสวนตําบลวดัตมู  รักษาราชการแทน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวดัตมู 

 



 

 
บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียม 

ทา้ยข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลวัดตูม 
เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ พ.ศ. 2560 
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แบบ  สณ. ๑ 
เลขที่รับ ......................../.......................      เลขที ่............................. 

คําขอรบั 
ใบอนญุาตจําหนา่ยสนิคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ 

 
เขียนที ่........................................................... 

วันที่ ............. เดือน .................................. พ.ศ. ..................... 
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              จําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้าพร้อมคําขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร  
หลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว  คือ 
 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจของผูข้อรับใบอนญุาต 
 ๒.  สําเนาทะเบียนบ้านของผูข้อรับอนุญาต 
 ๓.  ใบรบัรองแพทย์ของผู้ขอรบัใบอนุญาต และผู้ช่วยจาํหน่าย 
 ๔. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑x๑ น้ิว ของผู้ขอรับใบอนุญาต        
และผู้ช่วยจําหน่าย คนละ  ๓ รูป 
 ๕.  ใบเสรจ็รับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มลูฝอย 
 ๖.  แผนที่ต้ังสถานท่ีจําหน่ายสินค้าพอสังเขป  
 
    ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      (ลงช่ือ) .................................................... ผูข้อรับใบอนุญาต 
                (..................................................) 
 
ความเหน็ของเจ้าหนา้ที ่    คําสั่งนายกองค์การบรหิารสว่นตาํบลวัดตมู 
       ตรวจสอบแล้วถูกต้อง   .......................................................................................... 
       ควรอนุญาต    .......................................................................................... 
       ……………………………… 
    (ลงช่ือ)...................................................นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูม 
     (...............................................) 
         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(ลงช่ือ).............................................เจ้าหน้าที่ 
      (............................................. 
 



 

 
  แผนทีแ่สดงทีต้ั่งสถานที่จําหน่ายสินค้าพอสังเขป 

(ประกอบคําขอรับใบอนุญาต  ตามแบบ  สณ. ๑) 
 

ของ......................................................................................................................................................................... 
อยู่ที่...............หมู่ที่ ........... ตรอก/ซอย ........................ ถนน ................................ ตําบล ................................... 
อําเภอ ............................จังหวัด ........................... โทรศัพท์ .......................................... 
ช่ือสถานประกอบการ....................................................................................................... 
 
                                                                     
                                                      แผนที่พอสังเขป      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (ลงช่ือ)............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
   (........................................................)     
 
  (ลงช่ือ)............................................................ผู้ตรวจสอบ 

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



 

แบบ สณ. ๒ 
 

 
 

 
      ใบอนญุาต 

  จําหนา่ยสนิค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 
           โดยลกัษณะวิธกีารวางสนิค้าในทีห่นึง่ที่ใดเปน็ปกต ิ
 
เล่มที…่……….….เลขที…่….……….ปี.......……… 
อนุญาตให้………………………............................................................อายุ…..…................ปี     สัญชาติ…………..……… 
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่…...........……………….…ตรอก/ซอย................................ถนน……………….……………... 
ตําบล/แขวง………...….……….…….อําเภอ/เขต………..……..…….จังหวัด…..…..……………โทรศพัท์…………....................... 
 ขอ้ ๑ จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการวางสนิค้าในท่ีหน่ึงทีใ่ดเป็นปกติ  
เพ่ือจําหน่าย………………..................................................................................................................................................... 
มีพ้ืนที่ประกอบการ………..……………..ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม….…………..บาท  ใบเสร็จรับเงิน เลม่ที…่………….
เลขที…่…..……ลงวันที…่…….……..เดือน…………........พ.ศ………. ต้ังอยู่  ณ  สถานที ่.................................................. 
ตรอก/ซอย ..................................... ตําบล.............................. อําเภอ ................................ จังหวัด .............................. 
 ข้อ ๒  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 

(๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวัดตูม  เรื่อง การจําหน่ายสินค้า 
ในทีห่รือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕60  และเง่ือนไขที่องค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูมกําหนด 
  (๒) พระราชบัญญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่เก่ียวข้อง 
 
 ใบอนญุาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถงึวันที่ ............ เดือน ....................................... พ.ศ. ........ 
  
           ออกให้  ณ  วันที่……….เดือน……………………พ.ศ………… 
 
 ลงช่ือ ....................................................  ลงช่ือ .................................................... 
     (.........................................................)     (.........................................................) 
       ผู้รบัเงิน                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูม 
        เจ้าพนักงานทอ้งถิ่น 
   
คําเตือน   ๑)  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในทีเ่ปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รับใบอนญุาต 
             ๒)  ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มฉิะน้ันต้องชําระค่าปรบัเพ่ิมขึ้นร้อยละย่ีสบิ 



 

แบบ สณ. ๓ 
 
 

 
 

 
      ใบอนญุาต 

         จําหนา่ยสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ 
     โดยลกัษณะวิธกีารเรข่ายสินค้า 
 
เล่มที…่……….….เลขที…่….……….ปี.......……… 
อนุญาตให้………………………............................................................อายุ…..…................ปี     สัญชาติ…………..……… 
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่…...........……………….…ตรอก/ซอย................................ถนน……………….……………... 
ตําบล/แขวง………...….……….…….อําเภอ/เขต………..……..…….จังหวัด…..…..……………โทรศพัท์…………....................... 
 ข้อ ๑ จาํหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรข่ายสินคา้  
เพ่ือจําหน่าย………………..................................................................................................................................................... 
มีพ้ืนที่ประกอบการ………..……………..ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม….…………..บาท  ใบเสร็จรับเงิน เลม่ที…่………….
เลขที…่…..……ลงวันที…่…….……..เดือน…………........พ.ศ………. ต้ังอยู่  ณ  สถานที ่................................................... 
ตรอก/ซอย ..................................... ตําบล.............................. อําเภอ ................................ จังหวัด .............................. 
 ข้อ ๒  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 

(๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวัดตูม  เรื่อง การจําหน่ายสินค้า 
ในทีห่รือทางสาธารณะ  พ.ศ. ๒๕60  และเง่ือนไขที่องค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูมกําหนด 
  (๒) พระราชบัญญัติการสาธารณสขุ  พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่เก่ียวข้อง 
 
 ใบอนญุาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ............ เดือน ....................................... พ.ศ. ........ 
  
           ออกให้  ณ  วันที่……….เดือน……………………พ.ศ………… 
 
      ลงช่ือ .................................................... 
               (.........................................................) 
                          นายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวัดตูม 
   
คําเตือน   ๑)  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในทีเ่ปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รับใบอนญุาต 
             ๒)  ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มฉิะน้ันต้องชําระค่าปรบัเพ่ิมขึ้นร้อยละย่ีสบิ 



 

       
แบบ สณ. ๔ 

ขนาดบัตร  กว้าง  ๗  เซนติเมตร  ยาว  ๑๐  เซนติเมตร 
 

  (ด้านหน้า)      (ด้านหลัง) 
 
                                         แบบ สณ.๔               รูปถ่าย   แบบ  สณ. ๔ 
            บัตรสุขลักษณะประจําตัว       ๑x๑ น้ิว   
   ผู้จําหน่ายสนิค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                            ช่ือ............................................ 
 โดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในที่หน่ึงที่ใดเป็นปกติ    .................... สกุล...................................... 
         ลายมือช่ือ 
         หมู่โลหิต........            
                ผู้รับใบอนุญาต 
 บัตรเลขที่..................             ผู้ช่วยจําหน่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

                                                                       (ลงช่ือ)...........................ผู้ออกบัตร 
           วันออกบัตร......................                       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูม 

บัตรหมดอายุ....................                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบ สณ. ๕ 

ขนาดบัตร  กว้าง  ๗  เซนติเมตร  ยาว  ๑๐  เซนติเมตร 
 

  (ด้านหน้า)      (ด้านหลัง) 
 
                                         แบบ สณ.๕               รูปถ่าย   แบบ  สณ. ๕ 
            บัตรสุขลักษณะประจําตัว       ๑x๑ น้ิว   
    ผู้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                            ช่ือ............................................ 
    โดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า      ......................    สกุล......................................... 
         ลายมือช่ือ 
         หมู่โลหิต........            
                ผู้รับใบอนุญาต 
 บัตรเลขที่..................             ผู้ช่วยจําหน่าย 
 องค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                                                          (ลงช่ือ)...........................................ผู้ออกบัตร 
           วันออกบัตร..................................          นายกองค์การบริหารสว่นตําบลวัดตูม 

บัตรหมดอายุ....................                                                   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   แบบ สณ. ๖ 
 

เลขที่รับ........./…........    คําขอต่ออายุใบอนญุาต     เลขที.่.............. 
            ใบอนญุาตจําหน่ายสินค้าในทีห่รอืทางสาธารณะ 
 

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

 
  ข้าพเจ้า.......................................................................................................อายุ........................ปี 
สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที.่.............ตรอก/ซอย..........................ถนน.............................................
ตําบล/แขวง.............................................จังหวัด....................................โทรศัพท.์.................................................. 
  ขอย่ืนคําขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูม/เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอต่ออายุ 
  ใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ (การเร่ขายสินค้า/การวางสินค้าฯ) 
  บัตรสุขลักษณะประจําตัว ผู้จาํหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
  (การวางสินค้าในที่หน่ึงที่ใดเป็นปกติ/การเร่ขาย) 
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบการว่า............................................................................................................................ 
พ้ืนที่ประกอบการ.........................................ตารางเมตร            มีผู้ช่วยจําหน่าย จํานวน ............................คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที ่..............หมู่ที่............ถนน...........................ตําบล.................................อําเภอ...............................
จังหวัด.............................................โทรศัพท์............................................ 
  พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว คือ 
  ใบอนุญาตเดิม (แบบ สณ. ๒, สณ. ๓) 
  บัตรสุขลักษณะประจําตัวเดิม (แบบ สณ. ๔, สณ. ๕) 
  ค่าธรรมเนียม..................................บาท 
  ................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................. 
 
   ขอรับรองว่า  ข้อความท่ีให้ไว้ในคําขอน้ีเป็นจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงช่ือ)...........................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
     (......................................................) 
ความเหน็ของเจ้าหน้าที ่    คําสั่งนายกองค์การบรหิารสว่นตาํบลวัดตมู 
       ตรวจสอบแล้วถูกต้อง   .......................................................................................... 
       ควรอนุญาต    .......................................................................................... 
       ……………………………… 
    (ลงช่ือ).............................................นายกองค์การบริหารสว่นตําบลวัดตูม 
     (.........................................) 
         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(ลงช่ือ).............................................เจ้าหน้าที่ 
      (.............................................) 



 

 
แบบ สณ. ๗ 

เลขที่รับ......./.........    คําขออนญุาตต่างๆ    เลขที.่.................... 
    เกี่ยวกบัการจําหนา่ยสนิคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ 
 

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

 
  ข้าพเจ้า....................................................................................................อายุ........................ปี 
สัญชาติ......................อยู่บ้านเลขที.่...........หมู่ที.่...........ตรอก/ซอย.........................ถนน……….......................................
ตําบล/แขวง.......................................จังหวัด............................................โทรศัพท.์.............................................. 
  ขอย่ืนคําขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูม/เจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบล
วัดตูม ด้วยข้าพเจ้าประสงค์ 
           เปลี่ยนแปลงชนิด หรือประเภทสินค้า จาก..................................เป็น........................................ 
  เปลี่ยนแปลงลกัษณะวิธีการจําหน่ายสินค้า จาก..................................เป็น............................... 
  เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดวางสินค้า จาก.......................................เป็น........................................ 
  ขอใบแทนใบอนุญาตเน่ืองจากใบอนุญาตเดิม ชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลาย 
  ขอใบแทนบัตรสุขลักษณะประจําตัวเนื่องจากบัตรเดิม  ชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย 
  พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
  ใบอนุญาตเดิม (ถ้ามี) 
  บัตรสุขลักษณะประจําตัวเดิม (ถ้ามี) 
  เอกสารการแจง้ความต่อสถานีตํารวจหรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง กรณีสูญหาย  
  หรือถูกทําลาย 
  …………………………………………………………………………………………… 
    ............................................................................................................................. 
 
  ขอรับรองว่า  ข้อความท่ีให้ไว้ในคําขอน้ีเป็นจริงทุกประการ 
 
 
   (ลงช่ือ)...........................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
    (.........................................................) 

 


