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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบญัญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

เร่ือง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562 
*************** 

 
หลักการ 

 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดใหอํานาจแกราชการสวนทองถิ่นในการ

ตราขอกําหนดของทองถ่ิน เรื่อง สุขลักษณะของกิจการที่ตองควบคุมหรือกํากับดูแลเพื่อกิจการดังกลาวให
ปฏิบัติหรือดําเนินกิจการเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีไมกอใหเกิดปญหาดานสาธารณสุขสิ่งแวดลอมหรืออาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดบัญญัติไวในหมวด ๙ เรื่อง การ
จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ และเพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติที่ไดดําเนินการไปแลว ใหเหมาะสม 
สอดคลองกับสถานการณและสภาพของสงัคมปจจุบัน  
 

เหตุผล 
 

 เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะที่ตองมีการควบคุมภายใน
เขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและถูกตองตามสุขลักษณะ อันเปนประโยชน
ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยสวนรวม ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหกระทําไดโดย
การตราเปนเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562 

----------------------------------------------- 
 
 โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพฒันาวาดวยการจาํหนายสินคาในที่หรือทาง
สาธารณะ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๑๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ 
มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ 
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลไผดําพัฒนาโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาและผูวาราชการจังหวัดอางทอง จึงตราเทศบัญญัติไว
ดังตอไปนี ้

 ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาเรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ. 2562” 

 ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาเมื่อไดประกาศไว โดยเปดเผย ณ 
สํานักงานเทศบาลตาํบลไผดําพัฒนาแลวเจ็ดวัน 

 ขอ 3 ในเทศบัญญัตินี้ 
   “สินคา” หมายความวา สิ่งของท่ีซื้อขายกัน 
  “อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก 
   (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ 
แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแต
กรณ ี
   (๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร 
สี และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส 
  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 
  “การวางขายประจําที่” หมายความวา การจัดวางสนิคาในที่หรือทางสาธารณะในลักษณะจัด
วางสินคาที่ใดท่ีหนึ่งเปนปกติ 

  “เรขาย” หมายความวา การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ โดยมิไดจัดวางอยูในท่ีใด
ที่หนึ่งเปนปกติไมวาจะเปนทางบกหรือทางนํ้า 
  “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลไผดําพัฒนา 
  “เจาพนกังานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

“ผูไดรับ... 



  “ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขต
อํานาจของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

 ขอ 4 หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการ
จัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนกังานทองถ่ิน 

 ขอ 5 ในการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปน
ปกต ิผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
   (๑) แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย 
  (๒) ใหจัดวางสินคาที่จําหนายบนแผงวางสินคาหรือจัดวางในลักษณะอ่ืนตามที่เจาพนักงาน
ทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 
   (๓) แผงวางสินคาทําดวยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดย
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 
  (๔) จัดวางสินคาและสิ่งของใดๆ ใหเปนระเบียบเรยีบรอย ไมยื่นล้ําออกนอกบริเวณที่กําหนด 
ทั้งนี้ รวมท้ังตัวของผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาดวย 
   (๕) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จําหนายสินคาในระหวางการจาํหนายอยูเสมอ 
   (๖) หามมิใหกระทําการใดๆ ที่กอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอ่ืน เชน การใชเครื่องกําเนิดไฟฟา 
เครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทป เปนตน 
   (๗) เม่ือเสร็จสิ้นการจําหนายทุกครั้งตองเก็บสินคาและสิ่งของใดๆ ท่ีเกี่ยวของจากบริเวณที่
จําหนายใหเรียบรอยโดยไมชักชา 
  (๘) หยุดการจําหนายสินคาเพือ่สาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการตามท่ี
เทศบาลตําบลไผดําพัฒนาประกาศกําหนด 
  (๙) การอ่ืนที่จําเปนเพื่อการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมท้ังการ
ปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกําหนด 
  (๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น 
รวมท้ังระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ และคําสั่งของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

 ขอ 6 ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ี
หนึ่งที่ใดเปนปกติ ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๖ 
  (๒) สวมเสื้อที่มีแขน ใชผากันเปอนที่สะอาด สวมรองเทาหุมสน มีสิ่งปกปดปองกันเสนผมมิ
ใหตกลงในอาหาร 
  (๓) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถามีบาดแผลบริเวณมือตองทําแผลใหเรียบรอย 
 
  (๔) ไมสูบบุหรี่ในขณะเตรียม ทํา ประกอบ ปรุงหรือจําหนายอาหาร 
  (๕) ไมไอหรือจามรดบนอาหาร 

  (6) ที่เตรียม... 



 
(๖) ท่ีเตรียม ทํา ประกอบ ปรงุ และแผงวางจําหนายอาหาร ตองสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐  

เซนติเมตร  
  (๗) ไมเทท้ิงเศษอาหาร หรือน้ําที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้ําสาธารณะ 
  (๘) ใชภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหารที่สะอาด 
  (๙) ปกปดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณใน
การจําหนายอาหาร เพื่อปองกันฝุนละออง แมลงวันและสัตวพาหะนําโรคอื่นๆ  
  (๑๐) ใชน้ําที่สะอาดในการทํา ประกอบ ปรุง แชหรือลางอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารเครื่องมือ 
เครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหาร 
  (๑๑) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอ และไมเททิ้งมูลฝอยลงในทอหรือ
ทางระบายน้ําสาธารณะ 
  (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น 
รวมท้ังระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ และคําสั่งของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

 ขอ 7 ในการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย ผูจําหนายและผูชวย
จําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (๑) จาํหนายสินคาในบรเิวณท่ีไดรับอนุญาต 
  (๒) แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย 
  (๓) ไมทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ 
  (๔) หามมิใหกระทําการใดๆ ที่กอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอ่ืน เชน การใชเครื่องขยายเสียง เปนตน 
  (๕) หยุดการจําหนายสินคาเพื่อสาธารณประโยชนหรอืประโยชนของทางราชการตามที่เทศบาล
ตําบลไผดําพัฒนาประกาศกําหนด 
  (๖) การอ่ืนที่จําเปนเพื่อการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งการ
ปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอตามที่เจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกําหนด 
  (๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น 
รวมท้ังระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ และคําสั่งของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

 ขอ 8 ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย ผู
จําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้นี้  
  (๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๘ 
  (๒) สวมเสื้อที่มีแขน ใชผากันเปอนท่ีสะอาด สวมรองเทาหุมสน มีสิ่งปกปดปองกันเสนผมมิ
ใหตกลงในอาหาร 

(๓) รกัษาความสะอาดมือและเล็บ ถามีบาดแผลบริเวณมือตองทําแผลใหเรียบรอย 
(๔) ไมสูบบุหรี่ในขณะเตรียม ทํา ประกอบ ปรุงหรือจําหนายอาหาร 
  (๕) ไมไอหรือจามรดบนอาหาร 
  (๖) ที่เตรียม ทํา ประกอบ ปรุง และแผงวางจําหนายอาหาร ตองสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ 
เซนติเมตร  

(7) ไมเท... 



(๗) ไมเทท้ิงเศษอาหาร หรือน้ําที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้ํา
สาธารณะ 
  (๘) ใชภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหารที่สะอาด 
  (๙) ปกปดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการ
จําหนายอาหาร เพื่อปองกันฝุนละออง แมลงวันและสัตวพาหะนําโรคอ่ืนๆ  
  (๑๐) ใชน้ําที่สะอาดในการทํา ประกอบ ปรุง แชหรือลางอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารเครื่องมือ 
เครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหาร 
  (๑๑) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอ และไมเททิ้งมูลฝอยลงในทอหรือ
ทางระบายน้ําสาธารณะ 
  (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น 
รวมท้ังระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ และคําสั่งของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

 ขอ 9 หามมิใหผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวาเปน
โรคตดิตอหรือเปนพาหะของโรคติดตอดังตอไปนี้ 
  (๑) วัณโรค 
  (๒) อหิวาตกโรค 
  (๓) ไขรากสาดนอย(ไทฟอยด) 
  (๔) โรคบิด 
  (๕) ไขสุกใส 
  (๖) โรคคางทูม 
  (๗) โรคเรื้อน 
  (๘) โรคผิวหนังที่นารังเกียจ 
  (๙) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 
  (๑๐) โรคติดตออื่นๆ ที่ทางราชการกําหนด 

 ขอ ๑0 ผูใดประสงคจะจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ี
กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 
  (๑) สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒) สาํเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
  (๓) อ่ืนๆ ตามที่เทศบาลตําบลไผดําพัฒนาประกาศกําหนด 

 ขอ ๑1 ผูขอรับใบอนุญาต จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ตองเสียคาธรรมเนียมในการขอ
ใบอนญุาตในอัตรา ดังตอไปนี้ 
(1) ใบอนุญาตการจําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ ฉบับละ   20 บาท 
  (๒) ใบอนุญาตการจําหนายโดยลักษณะเรขาย ฉบับละ ๕๐ บาท 

ขอ 12... 
 



 ขอ ๑2 เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความ
ถูกตองและความสมบูรณของคาํขอ ถาปรากฏวาคาํขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการ 
หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนกังานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้น
ทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืน
คําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหา
วันนับแตวันไดรบัคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในเทศ
บัญญัตินี้ 
 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี 

 ขอ ๑3 ในการออกใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินระบุชนิดหรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธีการ
จําหนายสินคา และสถานที่ที่จะจัดวางสินคาเพื่อจําหนายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกต ิ
รวมท้ังจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได 
 การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทสินคา ลักษณะวิธีการจาํหนายสินคาหรือสถานท่ีจัดวางสินคาให
แตกตางไปจากท่ีระบุไวในใบอนุญาตจะกระทําไดตอเมื่อผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินและเจา
พนักงานทองถิ่นไดจดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาต 

 ขอ ๑4 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถ่ิน หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธ์ิ 

 ขอ ๑5 ผูไดรับใบอนุญาตใหจําหนายสินคาและผูชวยจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะจะตองมี
บัตรประจําตัวตามแบบที่เทศบาลตําบลไผดําพัฒนาประกาศกําหนด และจะตองติดบัตรประจําตัวไวที่อกเสื้อ
ดานซายตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

 ขอ ๑6 บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และให
ใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาเทานั้น 
 การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุสามสิบวัน เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่เจา
พนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๑7ผู… 
 
 
 



 ขอ ๑7 ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวในเทศบัญญัติ
นี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับ
กรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่
กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะได
บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
 ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสอง
ครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ
คาปรบัจนครบจํานวน 

 ขอ ๑8 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาลตําบลไผดํา
พัฒนา 

 ขอ 19 ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภค ผูไดรับใบอนุญาตตองยินยอมใหมีการตรวจสอบหาสาร
ปนเปอนในอาหารตามโครงการ “ความปลอดภัยดานอาหาร” ของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาโดยจัดสง
ตัวอยาง 
อาหารใหเพียงพอตอการตรวจสอบหาสารปนเปอน โดยไมคิดคาใชจายของตัวอยางอาหาร 

 ขอ ๒0 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคาํ 
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดตามแบบที่
กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขดังตอไปน้ี 
  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจง
ความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผู ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนญุาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

ขอ ๒1 ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการ
ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่
เห็นสมควร แตตองไมเกินสิบหาวัน 

 ขอ ๒2 เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 
  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

  (3) ไมปฏิบัติ... 



 



ประกาศเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
เร่ือง กําหนดเขตควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ 
********************* 

  โดยที่เปนการสมควรควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชนใชสอยของประชาชนท่ัวไป 
อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เจาพนักงานทองถ่ินดวย
ความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 
  (1) ใหบริเวณที่หรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายหรือซื้อสินคาโดยเด็ดขาด 

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

  (2) ใหบริเวณที่หรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภท 
2.1) .......................................... 
2.2) .......................................... 

  (3) ใหบริเวณที่หรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายสินคาตามเวลาที่กําหนด 
3.1) .......................................... 
3.2) .......................................... 

  (4) ใหบริเวณที่หรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตที่การจําหนายสินคาจะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข 

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

  ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถานท่ีสํานักงานเทศบาล
ตําบลไผดําพัฒนาและบริเวณที่กําหนดเปนเขตควบคมุแลวสิบหาวัน 

  ประกาศ ณ วันท่ี……………เดือน………………..พ.ศ................ 

 

 
(ลงชื่อ)…………………………………………… 

เจาพนกังานทองถ่ิน 
ผูใหความเห็นชอบ 

 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………… 
(...........................................) 
      เจาพนักงานจราจร 



ประกาศเทศบาลตําบลตําบลไผดําพัฒนา 
เร่ือง กําหนดเขตควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการเรขาย 
_________________ 

  โดยที่เปนการสมควรควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพื่อประโยชนใชสอยของ
ประชาชนทั่วไป อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เจา
พนักงานทองถิ่นดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

  (1) ใหบริเวณที่หรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายหรือซื้อสินคาโดยเดด็ขาด 
1.1) .......................................... 
1.2) .......................................... 

  (2) ใหบริเวณที่หรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภท 
2.1) .......................................... 
2.2) .......................................... 

  (3) ใหบริเวณที่หรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายสินคาตามเวลาที่กําหนด 
3.1) .......................................... 
3.2) .......................................... 

  (4) ใหบริเวณที่หรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตท่ีการจําหนายสินคาจะตอง
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข 

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

  ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถานท่ี
สํานักงานเทศบาลตาํบลไผดาํพัฒนาและบรเิวณที่กําหนดเปนเขตควบคุมแลวสิบหาวัน 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี……………เดือน………………..พ.ศ................ 
 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………… 
       เจาพนักงานทองถ่ิน  

 
ผูใหความเห็นชอบ 
 
(ลงชื่อ)…………………………………………… 
 (…………………………..………) 
 เจาพนักงานจราจร 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

 
 

เขียนที่…………….………………………………………….. 
วันท่ี………เดือน……………………………..พ.ศ........... 

 
 ๑. ขาพเจา………………………………………………………………………….อายุ….……..…ป สัญชาต…ิ…..….….….. 
โดย…………………………………………………………………………………………...…………ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม………………………………………………………………………………………………..………………………………………ที่
อยูเลขที่……………..หมูที่……………………ตรอก/ซอย…………………………….ถนน …………….…………………………. 
แขวง/ตําบล ………………………….. เขต /อําเภอ…………………………………….จังหวัด …………………….……………… 
หมายเลขโทรศพัท ……………………………………………………..  ผูขออนุญาต 

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารตางๆมาดวยแลวดงัน้ี 
   รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมหมวก ไมสวมแวนดํา ของผูขอรับอนุญาต ขนาด 1 x 1.5 
นิ้ว จํานวน 2 รูป 
   สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆระบุ……….………)
   สําเนาทะเบียนบาน 
   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร 
   หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่จําเปน 
   หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบานของผูรับรอง  
   กรณีไมมีกรรมสิทธิ์ในสถานที่ประกอบกิจการ ตองมีหนังสอืยินยอมของผูมีกรรมสิทธิ์
หรือมีสัญญาเชา 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
ของผูแทนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
   แผนท่ีสังเขปแสดงที่ตั้งอาคารสถานประกอบการ และแผนผังแสดงท่ีตั้ง และรายละเอียด
ของระบบการผลิต 
   ขอมูลสถานประกอบการ 
   เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนด คือ 
   ๑)…………………………………………………………………… 
   ๒)…………………………………………………………………… 
 ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 

 
 

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

 

คําขอเลขที…่….…./…………..…. 
         (เจาหนาที่กรอก) 



สวนของเจาหนาที่ 
ใบรับคําขอใบอนญุาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่……………………ไดรับเรื่องเมื่อวันท่ี …………….. เดือน ………………..…………………. พ.ศ. ……………..…..… 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

  ไมครบ คือ 
๑)………………………………………………………............... 
๒)………………………………………………………............... 
๓)………………………………………………………............... 
 
 
(ลงชื่อ)………………………………………………..... 
         (……………………………….……………….) 
ตําแหนง…………………………….…………….…… 

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

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอใบอนญุาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่……………………ไดรับเรื่องเมื่อวันท่ี …………….. เดือน ………………..…………………. พ.ศ. ……………..…..… 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน   ครบ 

  ไมครบ คือ 
๑)………………………………………………………............... 
๒)………………………………………………………............... 
๓)………………………………………………………............... 

 
 ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน ภายใน……….…วัน 
นับตั้งแตวันน้ีเปนตนไป 

 
(ลงชื่อ)……………………………….……….………..... 
         (……………………………….……………….) 
ตําแหนง…………………………….……………….…… 
 
 
 

 
 

 
 



 

-ครุฑ- 

 

 

ใบอนุญาต 
การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

 
เลมที่……..เลขที่………/………….. 

 
  (1) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให…………………………………………………………………………….…….. 
สัญชาต…ิ………….……….อยูบานเลขที่………....…..…...หมูที่…………ตําบล………………..……อําเภอ………………….……… 
จังหวัด…………....…………..….หมายเลขโทรศัพท……..…………………………… 
  ชื่อสถานประกอบกิจการ…………………………………………………ประเภท…………………………………… 
ตั้งอยูเลขท่ี………...หมูที่………ตําบล………………...……อําเภอ…………………..……….จังหวัด…………………………………… 
หมายเลขโทรศพัท………………………………………. 
  เสียคาธรรมเนียมปละ………………..บาท (…………………..……………….….………..) ตามใบเสรจ็รับเงนิ 
เลมที่…..……...เลขที่ ……..….ลงวันที่……………………………………… 
  (2) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น 
  (3) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นที่ 
เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ิน อาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตน้ีได 
  (4) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
         4.1)…………………………………………………………………………………………… 
         4.2)…………………………………………………………………………………………… 
  (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่…………เดอืน…………………………..พ.ศ……………. 
  (6) ใบอนุญาตฉบับนี้ส้ินอายุวันที่……………...เดือน…………..………………พ.ศ……………. 
 

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

ตําแหนง…………………………….…….…………… 
              เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
 

คําเตือน  (1) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ 
       ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 500 บาท 
 (2) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 30 วัน 
 (3) การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับที่หมดอายุมาดวย 

(มีตอดานหลัง) 



  (ดานหลัง) 
รายการตออายุใบอนญุาตและเสียคาธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ป 

ที่ออกใบอนุญาต 
วัน/เดอืน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 
ใบเสรจ็รับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถิ่น เลมที่ เลขที่ วัน/เดือน/ป 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


