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หลักการ 
  เพื่อออกขอ้บัญญัติ เร่ือง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ใช้บังคับในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

เหตุผล 

  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ยังไม่เคยมีการตราข้อบัญญัติ เร่ืองการจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
และกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว จึงเห็นสมควรตราข้อบัญญัตินี ้
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องค์การบริหารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 
เรื่อง การจ าหนา่ยสนิค้าในที่หรอืทางสาธารณะ 

พ.ศ.2552 
.................... 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 67 (2) (3) มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองคก์าร
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 
5) พ.ศ.2546 และมาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 54 และมาตรา 63 แห่งพระราชบญัญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 องค์การบริหารสว่นต าบลท่าวังพร้าว จงึตราข้อบัญญัตินี้ไว้โดยค าแนะน าและเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว และโดยความเห็นชอบของนายอ าเภอสันป่าตอง ดังต่อไปนี้ 
    ข้อ 1 ข้อบญัญัตินี้ให้เรยีกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว เรื่อง  การจ าหน่าย
สินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ พ.ศ.2552 
  ข้อ 2 ขอ้บญัญัตินี ้ ให้ใช้บังคับต้ังแต่วนัที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าวังพร้าวแล้ว 7 วัน 
  ข้อ 3 ในขอ้บัญญัตินี ้
   “เจ้าพนักงานทอ้งถิ่น” หมายความว่า นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลท่าวงัพร้าว 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
   “ผู้ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าพนกังานท้องถิน่” หมายความว่า ข้าราชการหรอืพนักงาน
ท้องถิ่นซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าพนกังานท้องถิน่เพื่อให้ปฏิบัติการตามมาตรา 44 แห่งพระราชบญัญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 
   “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานทีห่รือทาง ซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรอืใช้สัญจรได้ 
   “เร่ขาย” หมายความว่า การน าอาหาร สินค้าอื่นใด  เร่ขายไปในที่หรอืทางสาธารณะโดย
ไม่จัดวางเปน็ประจ าในที่หนึง่ที่ใด 
  ข้อ 4 ห้ามมิให้ผูใ้ดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไมว่่าจะเปน็การจ าหน่ายโดยลักษณะ
วิธีการจัดวางสนิค้าในที่หนึ่งทีใ่ดเป็นปกติ หรือเรข่าย เวน้แต่จะไดร้ับใบอนญุาตจากเจ้าพนักงานทอ้งถิ่น 
  ข้อ 5 ผูจ้ าหน่ายและผูช้่วยจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ
ส่วนบุคคล ดังตอ่ไปนี ้
   5.1 แต่งกายให้สะอาดและเรียบร้อยขณะจ าหน่ายสินค้า 
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5.2 ล้างมือให้สะอาด กอ่นจ าหน่ายสินค้าประเภทใช้บริโภค 
5.3 ห้ามจ าหน่ายสินค้าในขณะที่ป่วยเป็นโรคติดต่อ หรือเป็นโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
5.4 ปฏิบัติการอื่น ๆ ให้ถูกสุขลักษณะส่วนบุคคลตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข 
ข้อ 6 ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ

ในการใช้กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น รวมทั้งการรักษาความ
สะอาดของภาชนะน้ าใช้และของใช้ต่าง ๆ ดังนี้ 

 6.1 รักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจ าหน่ายสินค้าให้สะอาด 
   6.2 จัดให้มีเครื่องปกปิดอาหาร น้ าแข็ง เครื่องปรุงอาหาร ให้พ้นฝุ่นละออง แมลงวัน 
และสัตว์ซึ่งเป็นพาหะน าโรค รวมทั้งรักษาเครื่องปกปิดนั้นไว้ให้ สะอาดและใช้การได้ดีเสมอ 

 6.3 ใช้น้ าสะอาดในการประกอบ ปรุง แช่ ล้าง อาหาร และภาชนะเครื่องใช้ 
 6.4 การจ าหน่ายเนื้อโค กระบือ สุกร จะต้องได้รับการตรวจจากสัตว์แพทย์ก่อน 
 6.5 ใช้ภาชนะที่สะอาด ส าหรับใส่ของบริโภค หรือเพื่อประกอบปรุงอาหาร 
 6.6 ใช้วัสดุที่สะอาด ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ในการห่อ หรือใส่ของที่ขาย 
 6.7 จัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล มูลฝอย อันได้สุขลกัษณะไว้ให้เพียงพอ 

   6.8 จัดให้มีที่ส าหรับล้างภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ และให้มีทางระบายน้ า
ไหลลงสู่ทางระบายน้ าที่ก าหนด 
   6.9 ในกรณีที่จ าหน่ายอาหารต้องได้ผ่านการทดสอบความรู้ทางด้านสุขาภิบาลอาหาร 
โดยความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
   6.10 ปฏิบัติการอื่น ๆ ให้ถูกสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือ ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ 7 การจัดวางสินค้าหรือการเร่ขายในที่สาธารณะ ต้องปฏิบัติการเพื่อการรักษาความสะอาด
และป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการป้องกนัมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อ ดังนี้ 
   7.1 พื้นที่ที่ตั้งสินค้าและบริเวณ ต้องเป็นพื้นดินอัดแน่น หรือปูด้วยวัตถุถาวรและต้อง 
ไม่มีน้ าสกปรกขัง 
   7.2 จัดท ารางระบายน้ าด้วยวัตถุถาวร เพื่อรับน้ าซึ่งไหลจากบริเวณที่ตั้งสินค้าไปสู่ราง
ระบายน้ าสาธารณะ หรือบ่อเกิดน้ าโสโครกได้ตามสะดวกตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนดให้หรืออนุมัติ 
   7.3 จัดให้มีแสงสว่างและมีการระบายอากาศเพียงพอ ตามความเห็นชอบของเจ้า
พนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 



ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว เร่ือง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2552 
หน้า 4 

   7.4 ที่ต้ังวางสินค้าต้องท าด้วยวัตถุถาวร มีขนาดและความสูงจากพื้นดินตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 
   7.5 ต้องไม่เก็บสินค้าหรือท าที่เก็บของไว้ใต้ที่วางสินค้า 
   7.6 ทางเดินซื้อของ ต้องมีขนาดกว้างไม่นอ้ยกว่า 2.00 เมตร หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนดเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม 
   7.7 ต้องสร้างและตั้งที่วางสินค้าตามแบบ ณ ที่ ๆ ซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดให้
หรืออนุมัต ิ
   7.8 จัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ให้ย่ืนล้ ากีดขวางทางเดินและผิว
จราจร 
   7.9 รักษาที่วางสินค้าและของใช้ทั้งมวล ให้สะอาด โดยเก็บกวาดล้างเป็นคร้ังคราว
ตามสมควรแก่พฤติการณ์  แต่อย่างน้อยต้องไม่ต่ ากว่าวันละหนึ่งครั้ง 
   7.10 จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยอันได้สุขลกัษณะไว้ให้เพียงพอ และต้องไม่ถ่ายเททิ้ง
หรือปล่อยให้ผู้อื่นถ่าย เท ทิ้งมูลฝอยลงนอกภาชนะรองรับ 
   7.11 จัดการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกลูตามขอ้บญัญัติ เร่ือง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย หรือตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานทอ้งถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 
   7.12 ไม่น า หรือยอมให้ผู้อื่นน าสัตว์ทุกชนิด เข้าไปในที่วางสินค้า หรือบริเวณเว้นแต่ 
สัตว์ที่มีไว้ขาย 
   7.13 จัดให้มีส้วมตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
หรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และต้องรักษาส้วมนั้นให้ได้สุขลักษณะอยู่เสมอ 
   7.14 ห้ามผู้ประกอบการใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดเครื่องเสียง หรือการกระท าอื่นใด
ที่ก่อให้เกิดเสียงดังในลักษณะที่เป็นเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น 
   7.15 ปฏิบัติการอื่น ๆ ให้ต้องถูกด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ 8 ให้ผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ท าการจ าหน่ายตามเวลาและเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในใบอนุญาต ห้ามท าการจ าหน่ายสินค้านอกเขตผ่อนผันโดยเด็ดขาด 
  ข้อ 9 ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้ใช้ได้เพียงในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าวังพร้าว และให้มีอายุใบอนุญาต ดังนี้ 
   9.1 การจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ มีลักษณะถาวร ให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่
วันที่ออกใบอนญุาต 
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   9.2 การจัดวางสินค้าในงานเทศกาลหรืองานนักขัตฤกษ์ หรือแผงลอยช่ัวคราว ให้มี
อายุตามที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต แต่ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
   9.3  การเร่ขาย ให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง ใช้
ส าหรับผู้รับใบอนุญาต 1 คน การขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องย่ืนค าขอก่อนใบอนญุาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ย่ืนค าขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นจะต่ออายุใบอนุญาต 
  ข้อ 10 การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องจัดสถานที่และปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามขอ้ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และให้ย่ืนค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
   10.1 รูปถ่ายหน้าตรงคร่ึงตัวไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
   10.2 บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาที่รับรองถูกต้อง จ านวน 2 ฉบับ 
   10.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาที่รับรองถูกต้อง จ านวน 2 ฉบับ 
   10.4 ใบรับรองแพทย์ 
   10.5 แผนผังที่วางสินค้าโดยสังเขป (กรณีจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ) 
   10.6 ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตต้องการมีผู้ช่วย ให้เตรียมหลักฐานเช่นเดียวกับผู้รับ
อนุญาต เพื่อท าบัตรประจ าตัว 
   10.7 หลักฐาน เอกสารอื่น ๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว อาจก าหนด
ภายหลังเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคผู้ย่ืนขอรับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ จะต้องช าระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราที่ก าหนดท้ายข้อบัญญัติ ในวันที่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ 
  ข้อ 11 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาต หรือค าขอตอ่อายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณข์องค าขอ ถา้ปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สมบรูณ์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบญัญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไมถู่กต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนญุาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณี
จ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอ พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกตอ้งหรือความไม่สมบูรณ์
ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถกูต้องหรือครบถ้วนตามที่
ก าหนดในข้อบัญญัต ิ
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไมอ่นุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปได้ไม่เกินสองคร้ัง ครั้งละไม่เกนิสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบกอ่นสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสอง 
หรือตามที่ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 
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  ข้อ 12 ผู้รับใบอนุญาตตามขอ้บัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย และเห็นได้ง่าย ณ  
สถานที่ประกอบกิจการ 
  ผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องติดบัตรประจ าตัว แสดงตนเป็นผู้จ าหน่ายสินค้า
ตลอดเวลาที่จ าหน่ายตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
  ข้อ 13 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตย่ืน
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ย่ืนค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมด้วยหลักฐานต่อไปนี้ 
   13.1 ส าเนาบันทึกประจ าวันของสถานีต ารวจ กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย 
   13.2 ใบอนุญาตเดิม กรณีใบอนุญาตช ารุดในสาระส าคัญ 
   13.3 เอกสารตามข้อ 10 
   กรณีบัตรประจ าตัวผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุด ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน 
  ข้อ 14 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับอนุญาต ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกตอ้งตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือ
ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบไุว้ในใบอนุญาต ในเร่ืองที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิน่มีอ านาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบ
ห้าวัน 
  ข้อ 15 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 

(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 

(2)  ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่า ได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 
   (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกตอ้งตามบทบัญญตัิ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือ
ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบไุว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่ก าหนดไว้ เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ให้รับ
อนุญาตและการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติ ไมถู่กตอ้งนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
  ข้อ 16 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าวให้ส่งค าสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนา หรือส านักงานของผู้รับ 
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ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบค าสั่งแล้ว ต้ังแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิดค าสั่งแล้วแต่
กรณี 
   

ข้อ 17 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนญุาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนญุาตอีกไมไ่ด้ จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
  ข้อ 18 ผู้ด าเนินกิจการที่ต้องได้รับอนุญาต ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติ ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามไิด้เสียค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นกอ่นถึงก าหนด การเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไปตามที่ก าหนดไว้
ในข้อบัญญัต ิ
  ข้อ 19 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่ไดอ้อกก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้ และจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตตามขอ้บัญญัตินี้ ให้คงใช้บังคับต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น เมื่อใบอนญุาตเดิมสิ้นอายุและผู้นั้น
ยังคงประสงค์จะด าเนินกิจการต่อไป ผู้นั้นจะต้องมาด าเนินการขอรับใบอนุญาตก่อนการด าเนินกจิการ 
  ข้อ 20 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจส่ังการเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบญัญัตินี้ 

    ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2552 
 
 
     (ลงช่ือ)      นิวัตร์  จันทร์ต๊ะพรม 
                    (นายนิวัตร์  จันทร์ต๊ะพรม) 
                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
 
 
  

 เห็นชอบ 
 

 (ลงช่ือ)      สมหวัง   รุ่งตระกูลชัย 
  (นายสมหวัง   รุ่งตระกูลชัย) 
       นายอ าเภอสันป่าตอง  
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อัตราค่าธรรมเนยีม 

การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 
เรื่อง การจ าหนา่ยสนิค้าในที่หรอืทางสาธารณะ 

พ.ศ .2552 
 

ล าดับ รายการ ค่าธรรมเนียม 

1. การจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติ 
1.จัดวางสินค้าเป็นปกติ 
2.จัดวางสินค้าในงานเทศกาล/นักขัตฤกษ ์
    /แผงลอยช่ัวคราว 

 
500 
200 

2. การเร่ขาย 50 
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ค าขอรับใบอนุญาต 
จ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ 

        เขียนที่.................................................... 

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

 ข้าพเจ้า..............................................................อายุ.....................ปี  สัญชาติ........................................ 
อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่...........................ตรอก/ซอย..............................ถนน..................................... 
ต าบล..............................อ าเภอ......................................จังหวัด................................โทรศัพท์.......................... 
 ขอย่ืนค าขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประเภท........................................... 
ต่อ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
 พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
 1.รูปถ่ายหน้าตรงคร่ึงตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าของผู้ขอรับใบอนุญาต ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป 
 2.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต 2 ฉบับ 
 3.ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 
 4.ใบรับรองแพทย์ 
 5.......................................................................................................................................................... 

แผนผังที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
 ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
        
      (ลงช่ือ)...........................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                           (...............................................) 
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ค าขอต่ออายุ 

ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

        เขียนที่................................................ 

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

 ข้าพเจ้า...................................................อายุ.....................ปี..........................สัญชาติ...................... 
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย..................................ถนน..................................... 
ต าบล...................................อ าเภอ.................................จังหวัด..............................โทรศัพท์........................ 
 ขอย่ืนค าขอตอ่อายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ประเภท................................ 
ต่อ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
 พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
 1....................................................................................................................................................... 
 2....................................................................................................................................................... 
 3....................................................................................................................................................... 
 4........................................................................................................................................................ 

 ขอรับรองว่าข้อความในใบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

      (ลงช่ือ)...........................................ผู้ขอต่อใบอนุญาต 
                (.............................................) 
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ใบอนุญาต 

จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

เล่มที่.....................เลขที่.....................ปี......................... 

  อนุญาตให้..................................................................................สัญชาติ................................... 
อยู่บ้าน/ส านักงาน เลขที่...................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย............................ถนน................................. 
ต าบล................................อ าเภอ......................................จังหวัด...........................โทรศัพท์................................ 
  ข้อ 1 จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประเภท................................................................ 
ค่าธรรมเนียม.................................บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่................เลขที่.................ลงวันที่........................... 
เดือน.......................พ.ศ................พ้ืนที่ประกอบการ...........................ตารางเมตร จ านวนผู้ช่วยขาย................... 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.......................ถนน..........................ต าบล.......................... 
อ าเภอ................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์......................โทรสาร............................. 
  ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
   (1)................................................................................................................................. 
   (2)................................................................................................................................. 
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้จนถึงวันที่......................เดือน............................................พ.ศ........................................ 
     ออกให้ ณ วันที่...........เดือน.............................พ.ศ............. 
 
 
       (ลงช่ือ)..................................................... 
                              (....................................................) 
                               เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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การต่ออายุใบอนญุาต 

          

การต่ออายุใบอนุญาต 
ครั้งท่ี............................................. 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันท่ี..............เดือน......................... 
พ.ศ................ 
ค่าธรรมเนียม.............................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี......................... 
เลขท่ี..................ลว......../........./........ 
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ดังน้ี 
...........................................................
.......................................................... 
 ............................. 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
..................../......................./..............
. 

การต่ออายุใบอนุญาต 
ครั้งท่ี............................................. 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันท่ี..............เดือน......................... 
พ.ศ................ 
ค่าธรรมเนียม.............................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี......................... 
เลขท่ี..................ลว......../........./........ 
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ดังน้ี 
...........................................................
.......................................................... 
 ............................. 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
..................../......................./..............
. 

การต่ออายุใบอนุญาต 
ครั้งท่ี............................................. 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันท่ี..............เดือน......................... 
พ.ศ................ 
ค่าธรรมเนียม.............................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี......................... 
เลขท่ี..................ลว......../........./........ 
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ดังน้ี 
...........................................................
.......................................................... 
 ............................. 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
..................../......................./..............
. 


