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หลักการ 

 
  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้อ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่น
ในการตราข้อก าหนดของท้องถิ่น เรื่อง สุขลักษณะของกิจการที่ต้องควบคุมหรือก ากับดูแลเพ่ือกิจการดังกล่าวให้
ปฏิบัติหรือด าเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม หรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติไว้ในหมวดต่าง ๆ  ดังนี้ 
  หมวด 3 เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
  หมวด 6 เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
  หมวด 7 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  หมวด 8 เรื่อง ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
  หมวด 9 เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
  และเพ่ือปรับปรุงเทศบัญญัติที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์
และสภาพของสังคมปัจจุบัน 
   
 

เหตุผล 

  เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ต้องมี        
การควบคุมภายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ให้ เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้อง           
ตามสุขลักษณะ อันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่งพระราชบัญญัติ        
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท าได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

เทศบัญญตัิเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
เร่ือง  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  

พ.ศ. ๒๕๕8 
----------------------------------------------- 

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้า     
ในที่หรือทางสาธารณะ 

  อาศั ยอ าน าจตามความ ใน  มาตรา๖ ๐  มาตรา 6 1  มาตรา 6 2  มาตรา 6 3                
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ. ๒๕52 ประกอบมาตรา ๔3  
มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา ๕8 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข     
พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43        
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง และผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง การจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕8” 

  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ทีส่ านักงานเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง แล้วเจ็ดวัน 

  ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้
แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน   
 

  ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
          “สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน 
          “อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต ได้แก่ 
          (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือน าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือใน
รูปลักษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น แล้วแต่กรณี 
          (๒) วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือ
ปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 
          “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้    
          “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง 
          “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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  ข้อ ๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอย
ของประชาชนทั่วไป 
  ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยลักษณะ
วิธีการจัดวางสินค้าที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของ
สินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จัดวางสินค้าเพ่ือจ าหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้า
ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ รวมทั้งจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 
  การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัด
วางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระท าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว 

   ข้อ ๖ ในการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าใน     
ที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
            (๑) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
           (๒) ให้จัดวางสินค้าที่จ าหน่ายบนแผงวางสินค้าหรือจัดวางในลักษณะอ่ืนตามที่                 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
            (๓) แผงวางสินค้าท าด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 
30 เซนติเมตร ยกเว้นสินค้าประเภทอาหารต้องสูงอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
           (๔) จัดวางสินค้าและสิ่งของใดๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่นล้ าออกนอก
บริเวณท่ีก าหนด ทั้งนี้ รวมทั้งตัวของผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าด้วย 
            (๕) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่ีจ าหน่ายสินค้าในระหว่างการจ าหน่ายอยู่เสมอ 
            (๖) ห้ามมิให้กระท าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน เช่น การใช้เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป เป็นต้น 
           (๗) เมื่อเสร็จสิ้นการจ าหน่ายทุกครั้งต้องเก็บสินค้าและสิ่งของใดๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
บริเวณท่ีจ าหน่ายให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า 
           (๘) หยุดการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการ
ตามท่ีเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ประกาศก าหนด 
           (9) การอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 
รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญ และการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
           (๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่ ง          
เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และค าสั่งของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง       

  ข้อ ๗ ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการ   
จัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้ าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
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          (1) แผงจ าหน่ายอาหารท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีสภาพดี เป็นระเบียบ 
อยู่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
          (2) อาหารปรุงสุกมีการปกปิดหรือมีการป้องกันสัตว์แมลงน าโรค 
          (3) สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสารบบอาหาร (อย.) 
          (4) น้ าดื่มต้องเป็นน้ าที่สะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด มีก๊อกหรือทางเทรินน้ า 
          (5) เครื่องดื่มต้องใส่ภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และมีที่ตักที่มีด้ามยาวหรือมีก๊อก
หรือมีทางเทรินน้ า 
          (6) น้ าแข็งที่ใช้บริโภค  
      6.1) ต้องสะอาด 
      6.2) เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปิด อยู่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
      6.3) ที่ตักน้ าแข็งมีด้ามยาว 
      6.4) ต้องไม่น าอาหารหรือสิ่งของอย่างอ่ืนไปแช่ไว้ในน้ าแข็ง 
           (7) ล้างภาชนะด้วยน้ ายาล้างภาชนะ ล้างด้วยน้ าสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้ า
ไหล และอุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
          (8) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาดหรือวางเป็น
ระเบียบในภาชนะโปร่งสะอาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
          (9) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อน าไปก าจัด  
          (๑0) ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนและ
สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม 
          (๑1) ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงส าเร็จแล้ว 
          (๑2) ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดให้มิดชิด 

  ข้อ ๘ ในการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จ าหน่าย
และผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
          (๑) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
          (๒) ไม่ทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ 
          (3) ห้ามมิให้กระท าการใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน เช่น การใช้เครื่องขยายเสียง 
เป็นต้น 
          (4) หยุดการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสาธารณประโยชน์ หรือประโยชน์ของทางราชการ
ตามท่ีเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ประกาศก าหนด   
          (5) การอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 
รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
          (6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และค าสั่งของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  
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  ข้อ ๙ ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย  
ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
          (๑) ปฏิบัติตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๘ 
          (๒) สวมเสื้อที่มีแขน ใช้ผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดป้องกัน
เส้นผมมิให้ตกลงในอาหาร 
          (๓) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องท าแผลให้เรียบร้อย 
           (๔) ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียม ท า ประกอบ ปรุงหรือจ าหน่ายอาหาร 
           (๕) ไม่ไอหรือจามรดบนอาหาร 
           (๖) ที่เตรียม ท า ประกอบ ปรุง และแผงวางจ าหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อย
กว่า ๖๐ เซนติเมตร  
           (๗) ไม่เททิ้งเศษอาหาร หรือน้ าที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้ า
สาธารณะ 
           (๘) ใช้ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหารที่สะอาด 
           (๙) ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และ
อุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหาร เพ่ือป้องกันฝุ่นละออง แมลงวันและสัตว์พาหะน าโรคอ่ืนๆ  
           (๑๐) ใช้น้ าที่สะอาดในการท า ประกอบ ปรุง แช่หรือล้างอาหาร ภาชนะบรรจุ
อาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหาร  
          (๑๑) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ และไม่เททิ้งมูลฝอย    
ลงในท่อหรือทางระบายน้ าสาธารณะ   

  ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อ
ว่าเป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคติดต่อดังต่อไปนี้ 
           (๑) วัณโรค 
            (๒) อหิวาตกโรค 
            (๓) ไข้รากสาดน้อย (ไทฟอยด์) 
            (๔) โรคบิด 
            (๕) ไข้สุกใส 
            (๖) โรคคางทูม 
             (๗) โรคเรื้อน 
             (๘) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
            (๙) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 
            (๑๐) โรคติดต่ออ่ืนๆ ที่ทางราชการก าหนด 

  ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
   (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   (๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   (๓) อ่ืนๆ ตามทีเ่ทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ประกาศก าหนด 
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  ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาต  จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ในการขอใบอนุญาตในอัตรา ดังต่อไปนี้ 
            (1) ใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
            (๒) ใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะเร่ขายฉบับละ 
๕๐ บาท 
   การออกใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิดหรือประเภทของสินค้า 
ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จัดวางสินค้าเพ่ือจ าหน่าย ในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าใน    
ที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติรวมทัง้จะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 
   การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้าหรือ
สถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตจะกระท าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อ  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาต  

  ข้อ 13 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันควรให้ถือว่าสละสิทธิ์  

  ข้อ ๑4 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และ
ในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความ
ไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 
   เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อม
ด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดในเทศบัญญัตินี้ 
   ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยั งไม่อาจ 
มีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่
เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น
ก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

  ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะจะต้องมีบัตรประจ าตัวตามแบบที่เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงประกาศก าหนด และจะต้องติดบัตร
ประจ าตัวไว้ที่อกเสื้อด้านซ้ายตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
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  ข้อ ๑6 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขต
อ านาจของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  เท่านั้น 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ ด้วย 
 

  ข้อ ๑7 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้นถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระเว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
 

  ข้อ ๑8 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ของเทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

  ข้อ 19 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

  ข้อ 20 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
   (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  ข้อ ๒1 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
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  ข้อ ๒2 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
            (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 
            (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
            (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข     
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ 
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

  ข้อ ๒3 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของ
ผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี 

  ข้อ ๒4 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

  ข้อ 25 ผู้ ใดฝ่ าฝืนหรือไม่ ปฏิบั ติตามเทศบัญญั ตินี้ มีความผิดตามที่ ก าหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

  ข้อ 26 ให้นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มี
อ านาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

    ประกาศ ณ วันที่    ๓    เดอืน    สิงหาคม       พ.ศ. 2558 
 
 

                               นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร 
 

   (นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร) 
   นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง 

 
 
  เห็นชอบ 
 
        นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์ 
 
       (นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์) 
        ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
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แบบค าขอรับใบอนุญาต 
         
        เขียนที่ …………………………………….. 
       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 
  (  )  กิจการตลาด ที่มีการจ าหน่าย ………………….. (เป็นประจ า/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด) 
  (  )  กิจการจ าหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ จ าหน่ายสินค้าประเภท ………………………. 
        ณ บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ ………………………………………………….. 
  (  )  กิจการรับท าการเก็บ   ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ    ประเภท 
      เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งก าจัดที่ …………………………………………………….. 
                                  เก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบก าจัดอยู่ที่  .………………………………. 

   เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหล่งก าจัดที่   ….………………………………………………. 
   เก็บขนและก าจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งก าจัดที่ ……………………………………….. 

  (  )  กิจการอื่นๆ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้แก่.............. ……………………… 
........................................................................... .................................................................................... ........ 
ต่อ  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) …………………………………………………..พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและ
เอกสารมาด้วย ดังนี้คือ 
  1)  ส าเนาบัตรประจ าตัว …………………………………….. ……………..(ประชาชน/ข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ 
   3.1.………………………………………………………………………………………………………. 
   3.2 ………………………………………………………………………………………………………. 
  4)...……………………………………………………………………………………………………………………. 
  5)…..………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 (ด้านหลังค าขอรับใบอนุญาต) 

 
                                 
                                แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (  )   เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไขดังนี้ ………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  (  )   เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

     (ลงชื่อ) …………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
      ( ……………………………….. ) 
     ต าแหน่ง ………………………………….. วันที่…../………/…….. 
 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
             (   )    อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
             (   )   ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
                                                     ( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                 ( ……………………………….. ) 
             ต าแหน่ง ………………………….. วันที่…../………/…….. 
 



 
 

 แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

                                                                                   
                                                                                    เขียนที่ …………………………………….. 
       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 …………… เลขที่ …………../…………………. 
ออกให้เมื่อวันที่ ………. เดือน ………………… พ.ศ………ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) ………………………................ 

พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 
  1)  ส าเนาบัตรประจ าตัว …………..………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ) 
  2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  คือ 
   3.1  .…………………………………………………………………………………… 
   3.2  ……………………………………………………………………………………. 
  4)  ..…………………………………………………………………………………………….. 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
    (  )   เห็นสมควรอนุญาต   
    (  )   เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ  …………………… 
…………………………………………………………. 
( ลงชื่อ ) ……………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
     ( ……………………………….. ) 
   ต าแหน่ง …………………… วนัที่…../………/…….. 
 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  
    (  )   อนุญาต  ให้ประกอบกิจการได้ 
    (  )   ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
              ( ลงชื่อ ) …………………….  
             ( ……………………………….. ) 
              ต าแหน่ง ………………………. 
              วันที่…../………/…….. 
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ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
เรื่อง ก าหนดเขตควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งท่ีใดเป็นปกติ 
_________________ 

   โดยที่เป็นการสมควรควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
เจ้ าพนักงานท้องถิ่นด้วยความ เห็นชอบของเจ้ าพนั กงานจราจรจึ งออกประกาศไว้ดั งต่ อไปนี้ 
   (1) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด 

1.1) .......................................... 
1.2) .......................................... 

  (2) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท 
2.1) .......................................... 
2.2) .......................................... 

  (3) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าตามเวลาที่ก าหนด 
3.1) .......................................... 
3.2) .......................................... 

  (4) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตที่การจ าหน่ายสินค้าจะต้องเป็น     
ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 

4.1) .......................................... 
4.2) .......................................... 

  ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ส านักงาน
เทศบาลต าบล.......................และบริเวณท่ีก าหนดเป็นเขตควบคุมแล้วสิบห้าวัน 
    
  ประกาศ ณ วันที่ .......................................................................................... 

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

        ผู้ให้ความเห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ) 
             
             (…………………………..………) 
                 เจ้าพนักงานจราจร 
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ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
เรื่อง ก าหนดเขตควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย 
_________________ 

   โดยที่เป็นการสมควรควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใชส้อยของประชาชนทั่วไป 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

   (1) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด 
1.1) .......................................... 
1.2) .......................................... 

  (2) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท 
2.1) .......................................... 
2.2) .......................................... 

  (3) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าตามเวลาที่ก าหนด 
3.1) .......................................... 
3.2) .......................................... 

  (4) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตที่การจ าหน่ายสินค้าจะต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 

4.1) .......................................... 
4.2) .......................................... 

  ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ส านักงาน
เทศบาลต าบล.............และบรเิวณท่ีก าหนดเป็นเขตควบคุมแล้วสิบห้าวัน 

   ประกาศ ณ วันที่ ............................................. 

 
      (ลงชื่อ) 
                             (....................................) 
                   นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง 

          ผู้ให้ความเห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ) 
             (…………………………..………) 
                  เจ้าพนักงานจราจร 


