
เทศบัญญตัิเทศบาลต าบลจอหอ 
เร่ือง  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
****************************** 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา 
๕๘  มาตรา ๖๓  และมาตรา ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  เทศบาลต าบลจอหอ  โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลจอหอ  และของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  จึงตราเทศบัญญัติไว้
ดังนี้ 

  ข้อ ๑. เทศบัญญัติเทศบาลต าบลจอหอนี้  เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลจอหอ เรื่อง การ
จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.๒๕๔๔” 

  ข้อ ๒. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลจอหอ  นับถัดจากวันที่ได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลต าบลจอหอแล้วเจ็ดวัน 

  ข้อ ๓. ในเทศบัญญัตินี้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า  นายกเทศมนตรีต าบลจอหอ 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล
ต าบลจอหอ 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า  พนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างของเทศบาลซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความในมาตรา ๔๔  วรรคหนึ่ง  แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน  และประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

  “เร่ขาย”  หมายความว่า  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยมิได้จัดวางอยู่ในที่หนึ่ง
ที่ใดเป็นปกติ  ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ า 

  ข้อ ๔. ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยลักษณะ
วิธีการจัดวางสินค้าในที่ใดที่หนึ่งเป็นประจ าหรือเร่ขาย  เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ในการร้องขอรับใบอนุญาตนั้นให้ยื่นเรื่องราวตามแบบที่ก าหนดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเมื่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร  ก็ให้ออกใบอนุญาตได้ 

  ข้อ ๕. การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายจะต้องปฏิบัติ
ต่อไปนี้ 
   (1) แต่งการสะอาด  สุภาพเรียบร้อย 
   (2) จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ยื่นล้ าบริเวณท่ีก าหนด  ร่มหรือผ้าบังแดด  
รวมทั้งตัวผู้ค้าต้องไม่ล้ าลงมาบนผิวจราจร 

   (3) แผงส าหรับวางขาย  เช่น  แคร่  แท่น  โต๊ะ  ต้องท าด้วยวัตถุท่ีเข็งแรงมีขนาดและ
ความสูงจากพ้ืนตามที่เทศบาลต าบลจอหอก าหนด 



   (4) รักษาความสะอาดบริเวณที่จ าหน่ายสินค้าอยู่เสมอทั้งในระหว่างท าการค้า  และ
หลังจากเลิกท าการค้าแล้ว 

   (5) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ 

   (6) ให้จัดวางสินค้าที่จ าหน่ายบนแผง  หรือจัดวางในลักษณะอ่ืนตามที่เทศบาลต าบล 
จอหอแนะน า 

   (7) ห้ามพาด  ติดตั้ง  วางแผง  หรืออุปกรณ์เก่ียวกับการค้า  เกาะเกี่ยวสายไฟฟ้า  
หลอดไฟฟ้า  รวมตลอดถึงการตอกตะปู  ผูกเชือก  หรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับต้นไม้โดยเด็ดขาด 

   (8) ห้ามใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดัง 

   (๙) ห้ามใช้เครื่องขายเสียง หรือเปิดวิทยุ  เครื่องบันทึกเสียง  หรือการกระท าการโดยวิธี
อ่ืนใดที่ก่อให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตุเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน 

   (10) ห้ามน ารถยนต์  และรถจักรยานยนต์ ไปจอดบนทางเท้าเพ่ือจ าหน่ายสินค้าตามท่ี
เทศบาลต าบลจอหอก าหนด 

   (12) หลังจากเลิกท าการค้าต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบการค้าออกจาก
บริเวณท่ีอนุญาตให้เสร็จโดยไม่ชักช้า  และให้เป็นไปตามเวลาที่เทศบาลต าบลจอหอก าหนด 

   (13) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
พนักงานเจ้าหน้าที่  และค าสั่งของเทศบาลต าบลจอหอ 

  ข้อ ๖. การจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ  ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่าย
จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

   (1) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 (1) – (12) 

   (2) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน  และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาดเรียบร้อย  รวมทั้งสวม
รองเท้าขณะเตรียม  ท า  ประกอบ  ปรุง  หรือจ าหน่ายอาหาร 

   (3) ตัดเล็บมือให้สั้น  ถ้ามีบาดแผล  มีการบาดเจ็บ หรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือ
หรือนิ้วมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย 

   (4) ไม่สูบบุหรี่  ขบเคี้ยว  รับประทานอาหารในขณะเตรียม  ท า  ประกอบ  ปรุง  หรือ
จ าหน่ายอาหาร  หรือไม่ไอจามรดบนอาหาร 

   (5) ที่เตรียม  ท า  ประกอบ  ปรุง  และวางจ าหน่ายอาหารต้องสูงจากพ้ืนอย่างน้อย  
60  เซนติเมตร 

   (6) การจ าหน่ายอาหารที่ต้องมีการล้างภาชนะ  อุปกรณ์  จะต้องมีท่ีล้างภาชนะและ
ต้องไม่ถ่ายเทน้ าล้างภาชนะ  อุปกรณ์ที่มีเศษอาหารลงบนพื้นหรือลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ 

   (7) รักษาเครื่องมือ  เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ใช้ในการจ าหน่ายอาหารให้สะอาด
และใช้การได้ดีอยู่เสมอ 



   (8) ให้ปกปิดอาหาร  เครื่องปรุงอาหาร  ภาชนะใส่อาหาร  เครื่องมือ  เครื่องใช้ส าหรับ
ประกอบอาหารด้วยอุปกรณ์ท่ีสามารถป้องกันฝุ่นละออง  แมลงวัน  และสัตว์ซึ่งเป็นพาหะน าโรครวมทั้งดูแลรักษา
ให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

   (9) ใช้น้ าสะอาดในขณะท า  ประกอบ  ปรุง  แช่  ล้างอาหาร  ภาชนะเครื่องใช้และ
ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 

   (10) ใช้วัสดุ  ภาชนะ  อุปกรณ์ที่สะอาด  ปลอดภัย  ส าหรับใส่หรือเตรียม  ประกอบ  
ปรุง  และจ าหน่ายอาหาร 

   (11) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย  โดยแยกประเภทเป็นแบบแห้งและเปียกที่ถูกสุขลักษณะ
ไว้ให้เพียงพอ  และไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน้ าหรือทางสาธารณะ 

   (12) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญ  
เนื่องจากการจ าหน่าย  เตรียม  ท า  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

   (13) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
พนักงานเจ้าหน้าที่  และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่งของเทศบาลต าบล
จอหอ 

  ข้อ ๗. การเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายจะต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 
   (1) จ าหน่ายสินค้าในบริเวณที่อนุญาตให้จ าหน่ายได้ 

   (2) ต้องแต่งกายสะอาด  สุภาพเรียบร้อย 

   (3) มูลฝอยจากการเร่ขายห้ามทิ้งลงในที่หรือทางสาธารณะ 

   (4) ในลักษณะที่เร่ขายห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุ  เครื่องบันทึกเสียง  หรือ
ส่งเสียงดังจนเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน 

   (5) ห้ามน ารถยนต์  รถจักรยานยนต์  หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพ่ือขายสินค้า 

   (6) ให้หยุดประกอบการเร่ขายกรณีมีเหตุพิเศษเพ่ือประโยชน์ของทางราชการตามที่
เทศบาลต าบลจอหอก าหนด 

   (7) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของพนักงานเจ้าหน้าที่   
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่งของเทศบาล
ต าบลจอหอ 

ข้อ ๘. การเร่ขายสินค้า  ประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ  ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่าย
จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

     (1) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 7 (1) – (6) 

     (2) อาหารที่เร่ขายต้องสะอาด  ปลอดภัย 



     (3) ใช้วัสดุ  ภาชนะ  หีบห่อท่ีสะอาด  ปลอดภัยส าหรับใส่อาหารให้สะอาด  และใช้การได้ดี
อยู่เสมอ 

     (4) จัดอาหารแยกตามประเภทของสินค้าให้เป็นระเบียบ 

     (5) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขนสะอาดเรียบร้อยและสวมรองเท้าขณะท าการเร่ขายอาหาร 

     (6) ตัดเล็บมือให้สั้น  ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย 

     (7) ไม่สูบบุหรี่  หรือไอจามรดบนอาหารในขณะขาย 

     (8) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของพนักงานเจ้าหน้าที่  เจ้า
พนักงานสาธารณสุข  และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่งของเทศบาลต าบล
จอหอ 

ข้อ ๙. การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารน้ า  ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่าย  ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
      (๑) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖ (10) ข้อ 7 (1) (4) (6) และข้อ 8 (2) – (8) 
      (2) ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ าล าคลอง 
      (3) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของพนักงานสาธารณสุข  พนักงาน
เจ้าหน้าที่  และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่งเทศบาลต าบลจอหอ 
 ข้อ 10. ห้ามผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าตนเป็น
โรคติดต่อที่ระบุ  หรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจพบว่าตนเป็นพาหะของโรคและได้แจ้งเป็นหนังสือแจ้ง
ว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อซึ่งระบุไว้ดังต่อไปนี้ 
      (1) วัณโรค 
      (2) อหิวาต์ตกโรค 
      (3) ไข้ไทฟอยด์ 
      (4) โรคบิด 
      (5) ไข้สุกใส 
      (6) โรคคางทูม 
      (7) โรคเรื้อน 
      (8) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
      (9) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 
      (10) โรคอ่ืนๆ  ตามท่ีราชการก าหนด 

ข้อ ๑1. ถ้าปรากฏว่าผู้จ าหนา่ยหรือผู้ช่วยจ าหน่าย  ผู้ใดเป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของ
โรคติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 10  ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า  ถ้าอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะต่อไป  จะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงแก่สุขภาพของประชาชน  ให้เจ้าพนักท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เพิกถอน
ใบอนุญาตของผู้นั้นเสีย 

ข้อ ๑2. ผู้ขอใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายในที่หรือทางสาธารณะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 

     (1) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคติดต่อที่ก าหนดไว้ในข้อ 10 



     (2) เงื่อนไขอ่ืนตามที่เทศบาลต าบลจอหอก าหนด 

ข้อ ๑๓. ผู้ใดจะขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้า

พนักงานท้องถิ่น  ตามแบบค าขอ  พร้อมเอกสารตามที่เทศบาลต าบลจอหอ  ประกาศก าหนด 

ผู้ใดจะขอรับใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามแบบค าขอ  พร้อมเอกสารที่เทศบาลต าบลจอหอประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๔. เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของค าขออนุญาตตามข้อ 
13  แล้ว  ปรากฏว่าถูกต้องตามกฎเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ 

ข้อ ๑๕. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ภายในก าหนดสิบห้า

วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต  ผู้แทน  หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับหนังสือจากเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นแล้ว  หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  จะต้องช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ

ของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดที่

จะต้องช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

การแจ้งตามวรรคหนึ่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาต  ผู้แทน  

หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือให้ส่งหนังสือโดยทาง

ไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ ภูมล าเนาหรือส านักงานของผู้รับหนังสือ  และให้

ถือว่าผู้นั้นทราบหนังสือดังกล่าวแล้วตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๖. ในขณะท าการจ าหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะผู้ได้รับใบอนุญาต

ต้องแสดงใบอนุญาตของตนได้เสมอ  และท าการจ าหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่ทางสาธารณะตามประเภท

สินค้าและลักษณะการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ได้รับอนุญาต 

ข้อ ๑๗. ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ได้เฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายในที่หรือทาง

สาธารณะซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตไม่เกินหนึ่งคน  และห้ามไม่ให้โอนใบอนุญาต 

ข้อ ๑๘. เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าใน

ที่หรือทางสาธารณะให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้น

อายุ 

ข้อ ๑๙. ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

ข้อ 20. หากผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทสินค้าหรือลักษณะ
วิธีการจ าหน่ายหรือสถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือรายการอ่ืนใดให้ยื่นค าร้องขอ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ 

ข้อ 21. หากปรากฏว่าใบอนุญาตสูญหายถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญผู้ได้รับใบอนุญาต
ต้องยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ   เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึง



การสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณี  พร้อมด้วยหลักฐานตามที่เทศบาลต าบลประกาศ
ก าหนด   

ข้อ 22. การออกใบแทนใบอนุญาตหรือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังนี้ 

     (1) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบแล้วแต่กรณี    โดยประทับตราสีแดงค าว่า       
“ใบแทน”ก ากับไว้ด้วยและให้มีวันเดือนปีที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

     (2) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดใน
สาระส าคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และเล่มที่  เลขท่ี ปี พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต 

ข้อ 23. แบบพิมพ์ต่างๆ  ให้เป็นไปตามที่เทศบาลต าบลจอหอประกาศก าหนด 
ข้อ 24. ผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามเวลาที่เทศบาล

ต าบลจอหอก าหนด 
ข้อ 25. ผู้จ าหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะรายใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน

เทศบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามมาตรา 77  และมาตรา 78  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
ข้อ 26 ให้นายกเทศมนตรีต าบลจอหอ  รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้   และให้มีอ านาจ

ออกประกาศ  ค าสั่ง  ระเบียบ  ข้อบังคับเพ่ือการปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลจอหอนี้ 
ประกาศ  ค าสั่ง  ระเบียบ  ข้อบังคับ   นั้นเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ ส านักงานเทศบาล 

ต าบลจอหอให้ใช้บังคับได้   

 

ประกาศ  ณ วันที่ ๑๕  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔๔ 

 

   (ลงชื่อ)      ทองหล่อ   จอมจอหอ 

     (นายทองหล่อ  จอมจอหอ) 

                                                     นายกเทศมนตรีต าบลจอหอ 

 

 

เห็นชอบ 

 

            สุวัฒน์  โชคสุวัฒนสกุล 

        (นายสุวัฒน์  โชคสุวัฒนสกุล) 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด  รักษาราชการแทน 

      ผูว้่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ 
 

ล าดับที่ ประเภท อัตรา
ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 

1. 
 
 

2. 
 
 

จ าหน่ายสินค้าโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่ 
หนึ่งที่ใดเป็นปกติ 
 
จ าหน่ายสินค้าในลักษณะของการเร่ขาย 
 

 
100  บาท 

 
 50  บาท 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

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

ข้าพเจ้า.................................................................อายุ.................ปี   สัญชาติ............................... 

อยู่บ้านเลขท่ี ...........................หมู่ที่ ......................ตรอก/ซอย .............................................ถนน .......................... 

แขวง/ต าบล..........................................เขต/อ าเภอ....................................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต...................... 

..........................................................จังหวัด ................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................. 

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

        (  )  สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท .................................................... 

              โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ.....................ตารางเมตร 

        (  )  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท ................................................................. 

              .......................................มีคนงาน..............คน  ใช้เครื่องจักรขนาด .................แรงม้า 

        (  )  กิจการตลาดที่มีการจ าหน่าย...........................(เป็นประจ า/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด) 

        (  )  กิจการจ าหน่ายสินค้าในที/่ทางสาธารณะ  จ าหน่ายสินค้าประเภท............................. 

              ณ บริเวณ........................................................โดยวิธีการ............................................ 

        (  )  กิจการรับท าการเก็บ   ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย   โดยท าเป็นธุรกิจ  ประเภท 

       เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยแหล่งก าจัดที่......................................................... 

                               เก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยมีระบบก าจัดอยู่ที่.................................. 

       เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหล่งก าจัดที่...................................................... 

                               เกบ็ขนและก าจัดมูลฝอย  โดยมีระบบก าจัดอยู่ที่ ................................ 

ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) .....................................................................พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและ

เอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 

๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว.........................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  คือ 

๓.๑  ............................................................................................................................. .......... 

๓.๒  ..................................................................................................... .................................. 

๔)  .......................................................................................................................... ...................... 

๕)  ............................................................................................................................. ................... 

แบบค ำขอรับใบอนุญำต 



     (ด้านหลังค าขอรับใบอนุญาต)     

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรก าหนดเงื่อนไขดังนี้................................. 

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

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

 (  )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ............................................................... 

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

 

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

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

   ต าแหน่ง...........................................วันที่......../............/........ 

ค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

 (  )  อนญุาตให้ประกอบกิจการได้ 

 (  )  ไมอ่นญุาตให้ประกอบกิจการได้ 

     (ลงช่ือ)...................................................เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

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

     ต าแหนง่.................................................วนัท่ี......../........../............ 

 

แผนผังแสดงที่ตัง้สถำนประกอบกิจกำรโดยสังเขป 

  

 



 
ใบอนุญาต 

จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
เล่มที.่................เลขท่ี................./................ 

อนุญาตให.้............................................................................สัญชาติ.........................อยูบ่้านเลขท่ี 

..........................หมู่ที.่...........ตรอก/ซอย...............................................ถนน............................................................ 

ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต...................................จงัหวัด....................................โทรศพัท์.............. 

ข้อ ๑)  เข้าขายของในตลาด     ประเภท ..................................................................................... 

ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที.่............ตรอก/ซอย.....................................................ถนน........................................ 

ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด.............................โทรศพัท์.............โทรสาร

.......................................................มีพื้นท่ีประกอบการ.............................ตารางเมตร 

ทั้งนี้  ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนญุาต.................................บาท(...................................................) 

ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ...........เลขท่ี..............ลงวันท่ี...........เดือน........................................พ.ศ. ............................. 

ข้อ ๒) ผู้ไดร้ับอนุญาตต้องปฏิบัตติามสุขลักษณะทั่วไปท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น  

(เทศบัญญัต/ิข้อบังคับสุขาภิบาล/ข้อบังคับต าบล/ข้อบญัญัติกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี) 

ข้อ ๓) ผู้ไดร้ับอนุญาตต้องปฏิบัตติามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังต่อไปน้ี 

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

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

     ๓.๓)  ...................................................................................................................................... 

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

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

ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้ถึงวันท่ี ..........เดือน ........................................... พ.ศ. ........................ 

  ออกให้  ณ วันท่ี...............เดือน...............................พ.ศ. .................... 

   (ลงช่ือ).............................................................. 

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

   ต าแหน่ง..................................................เจา้พนักงานท้องถิ่น 
 

รายการการต่อใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่หมดอาย ุ

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือชื่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิน่ เล่มที ่ เลขท่ี วัน/เดือน/ปี 

 
 
 

     
 

ค าเตือน  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย  ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการ 



 

 

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

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

ข้าพเจ้า.................................................................อายุ.................ปี   สัญชาติ............................... 

อยู่บ้านเลขท่ี ...........................หมู่ที่ ......................ตรอก/ซอย .............................................ถนน .........................

แขวง/ต าบล..........................................เขต/อ าเภอ....................................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. .................... 

..........................................................จังหวัด ................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................. 

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท ...................................................................... 

................................................................. .............................ตามใบอนุญาตเล่มที่ ........เลขท่ี......../........................ 

ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน.................................พ.ศ. ............  ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) ..................................... 

พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 

๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว ..............................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ 

๓.๑  ............................................................................................................................ 

๓.๒  ............................................................................................................................  

๔)  .......................................................................................................................................  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

แบบค ำขอต่อใบอนุญำต 

ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (  )  เห็นสมควรตอ่ใบอนญุาต 

              (  )  เห็นสมควรไมต่อ่ใบอนญุาต เพราะ.......................................... 

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

(ลงช่ือ)......................................................เจ้าพนกังานสาธารณสขุ 

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

ต าแหนง่....................................................วนัท่ี......./.........../......... 

 

ค ำสั่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

     (  )  อนญุาตให้ประกอบกิจการได้ 

     (  )  ไมอ่นญุาตให้ประกอบกิจการ 
 

(ลงช่ือ)........................................... 

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

ต าแหนง่........................................ 

            วนัท่ี ....../.........../.............. 
 

 

 

 

 



 

 

 


