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บนัทึกหลกัการและเหตผุล 
ประกอบเทศบญัญัตเิทศบาลต าบลไผด่ าพฒันา 
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หลักการ 

 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก าหนดให้อ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการ

ตราข้อก าหนดของท้องถิ่น เรื่อง สุขลักษณะของกิจการท่ีต้องควบคุมหรือก ากับดูแลเพื่อกิจการดังกล่าวให้
ปฏิบติัหรือด าเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขส่ิงแวดล้อมหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติไว้ในหมวด ๙ เรื่อง การ
จ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ และเพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติท่ีได้ด าเนินการ ไปแล้ว ให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพของสังคมปัจจุบัน  
 

เหตผุล 
 

 เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะท่ีต้องมีการควบคุมภายใน
เขตเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตามสุขลักษณะ อันเป็นประโยชน์
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระท าได้โดย
การตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 
เร่ือง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562 

----------------------------------------------- 
 
 โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๑๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา 
๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ 
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาและผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  จึงตราเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาเรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ. 2562” 

 ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาเมื่อได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาแล้วเจ็ดวัน 

 ข้อ 3 ในเทศบัญญัตินี้ 
   “สินค้า” หมายความว่า ส่ิงของท่ีซื้อขายกัน 
  “อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต ได้แก่ 
   (๑) วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน ด่ืม อม หรือน าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ 
แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้ วแต่
กรณี 
   (๒) วัตถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร 
สี และเครื่องปรุงแต่งกล่ินรส 
  “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
  “การวางขายประจ าท่ี” หมายความว่า การจัดวางสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะในลักษณะจัด
วางสินค้าท่ีใดท่ีหนึ่งเป็นปกติ 
  “เร่ขาย” หมายความว่า การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ โดยมิได้จัดวางอยู่ในท่ีใด
ท่ีหนึ่งเป็นปกติไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ า 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

“ผู้ได้รับ... 



  “ผู้ได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขต
อ านาจของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

 ข้อ 4 ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการ
จัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ข้อ 5 ในการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็น
ปกติ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (๑) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
  (๒) ให้จัดวางสินค้าท่ีจ าหน่ายบนแผงวางสินค้าหรือจัดวางในลักษณะอื่นตามท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
   (๓) แผงวางสินค้าท าด้วยวัสดุท่ีมีความแข็งแรงและมีความสูงตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
  (๔) จัดวางสินค้าและส่ิงของใดๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่นล้ าออกนอกบริเวณท่ีก าหนด 
ท้ังนี้ รวมท้ังตัวของผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าด้วย 
   (๕) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่ีจ าหน่ายสินค้าในระหว่างการจ าหน่ายอยู่เสมอ 
   (๖) ห้ามมิให้กระท าการใดๆ ท่ีก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น เช่น การใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป เป็นต้น 
   (๗) เมื่อเสร็จส้ินการจ าหน่ายทุกครั้งต้องเก็บสินค้าและส่ิงของใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากบริเวณท่ี
จ าหน่ายให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า 
  (๘) หยุดการจ าหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามท่ี
เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาประกาศก าหนด 
  (๙) การอื่นท่ีจ าเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมท้ังการ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศก าหนด 
  (๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
รวมท้ังระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และค าส่ังของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

 ข้อ 6 ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ี
หนึ่งท่ีใดเป็นปกติ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๖ 
  (๒) สวมเส้ือท่ีมีแขน ใช้ผ้ากันเปื้อนท่ีสะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีส่ิงปกปิดป้องกันเส้นผมมิ
ให้ตกลงในอาหาร 
  (๓) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องท าแผลให้เรียบร้อย 
 
  (๔) ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียม ท า ประกอบ ปรุงหรือจ าหน่ายอาหาร 
  (๕) ไม่ไอหรือจามรดบนอาหาร 

  (6) ท่ีเตรียม... 



 
(๖) ท่ีเตรียม ท า ประกอบ ปรุง และแผงวางจ าหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐  

เซนติเมตร  
  (๗) ไม่เทท้ิงเศษอาหาร หรือน้ าท่ีมีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้ าสาธารณะ 
  (๘) ใช้ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหารที่สะอาด 
  (๙) ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ใน
การจ าหน่ายอาหาร เพื่อป้องกันฝุ่นละออง แมลงวันและสัตว์พาหะน าโรคอื่นๆ  
  (๑๐) ใช้น้ าท่ีสะอาดในการท า ประกอบ ปรุง แช่หรือล้างอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารเครื่องมือ 
เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหาร 
  (๑๑) จัดให้มีท่ีรองรับมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ และไม่เทท้ิงมูลฝอยลงในท่อหรือ
ทางระบายน้ าสาธารณะ 
  (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
รวมท้ังระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และค าส่ังของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

 ข้อ 7 ในการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วย
จ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จ าหน่ายสินค้าในบริเวณท่ีได้รับอนุญาต 
  (๒) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
  (๓) ไม่ท้ิงมูลฝอยลงในท่ีหรือทางสาธารณะ 
  (๔) ห้ามมิให้กระท าการใดๆ ท่ีก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น เช่น การใช้เครื่องขยายเสียง เป็นต้น 
  (๕) หยุดการจ าหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามท่ีเทศบาล
ต าบลไผ่ด าพัฒนาประกาศก าหนด 
  (๖) การอื่นท่ีจ าเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมท้ังการ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศก าหนด 
  (๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
รวมท้ังระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และค าส่ังของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

 ข้อ 8 ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้
จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นี้  
  (๑) ปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๘ 
  (๒) สวมเส้ือท่ีมีแขน ใช้ผ้ากันเปื้อนท่ีสะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีส่ิงปกปิดป้องกันเส้นผมมิ
ให้ตกลงในอาหาร 

(๓) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องท าแผลให้เรียบร้อย 
(๔) ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียม ท า ประกอบ ปรุงหรือจ าหน่ายอาหาร 
  (๕) ไม่ไอหรือจามรดบนอาหาร 
  (๖) ท่ีเตรียม ท า ประกอบ ปรุง และแผงวางจ าหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ 
เซนติเมตร  

(7) ไม่เท... 



(๗) ไม่เทท้ิงเศษอาหาร หรือน้ าท่ีมีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้ า
สาธารณะ 
  (๘) ใช้ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหารที่สะอาด 
  (๙) ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการ
จ าหน่ายอาหาร เพื่อป้องกันฝุ่นละออง แมลงวันและสัตว์พาหะน าโรคอื่นๆ  
  (๑๐) ใช้น้ าท่ีสะอาดในการท า ประกอบ ปรุง แช่หรือล้างอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารเครื่องมือ 
เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหาร 
  (๑๑) จัดให้มีท่ีรองรับมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ และไม่เทท้ิงมูลฝอยลงในท่อหรือ
ทางระบายน้ าสาธารณะ 
  (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
รวมท้ังระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และค าส่ังของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

 ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเช่ือว่าเป็น
โรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคติดต่อดังต่อไปนี้ 
  (๑) วัณโรค 
  (๒) อหิวาตกโรค 
  (๓) ไข้รากสาดน้อย(ไทฟอยด์) 
  (๔) โรคบิด 
  (๕) ไข้สุกใส 
  (๖) โรคคางทูม 
  (๗) โรคเรื้อน 
  (๘) โรคผิวหนังท่ีน่ารังเกียจ 
  (๙) โรคตับอักเสบท่ีเกิดจากไวรัส 
  (๑๐) โรคติดต่ออื่นๆ ท่ีทางราชการก าหนด 

 ข้อ ๑0 ผู้ใดประสงค์จะจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
  (๓) อื่นๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาประกาศก าหนด 

 ข้อ ๑1 ผู้ขอรับใบอนุญาต จ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอ
ใบอนุญาตในอัตรา ดังต่อไปนี้ 
(1) ใบอนุญาตการจ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติ ฉบับละ   20 บาท 
  (๒) ใบอนุญาตการจ าหน่ายโดยลักษณะเร่ขาย ฉบับละ ๕๐ บาท 

ข้อ 12... 
 



 ข้อ ๑2 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้น
ท้ังหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นท่ีจะต้องส่งคืน
ค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมท้ังแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้า
วันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดในเทศ
บัญญัตินี้ 
 ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

 ข้อ ๑3 ในการออกใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการ
จ าหน่ายสินค้า และสถานท่ีท่ีจะจัดวางสินค้าเพื่อจ าหน่ายในกรณีท่ีจะมีการจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติ 
รวมท้ังจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามท่ีเห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 
 การเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้าหรือสถานท่ีจัดวางสินค้าให้
แตกต่างไปจากท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตจะกระท าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้า
พนักงานท้องถิน่ได้จดแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาต 

 ข้อ ๑4 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

 ข้อ ๑5 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะจะต้องมี
บัตรประจ าตัวตามแบบท่ีเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาประกาศก าหนด และจะต้องติดบัตรประจ าตัวไว้ท่ีอกเส้ือ
ด้านซ้ายตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

 ข้อ ๑6 บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต และให้
ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาเท่านั้น 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุสามสิบวัน เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ ๑7ผู้… 
 
 
 



 ข้อ ๑7 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีก าหนดไว้ในเทศ
บัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ
ส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้ เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาท่ีก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียม ท่ีค้างช าระเว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 

 ข้อ ๑8 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบลไผ่ด า
พัฒนา 

 ข้อ 19 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องยินยอมให้มีการตรวจสอบหาสาร
ปนเปื้อนในอาหารตามโครงการ “ความปลอดภัยด้านอาหาร” ของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาโดยจัดส่ง
ตัวอย่าง 
อาหารให้เพียงพอต่อการตรวจสอบหาสารปนเป้ือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายของตัวอย่างอาหาร 

 ข้อ ๒0 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค า 
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒1 ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ี
เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

 ข้อ ๒2 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

  (3) ไม่ปฏิบัติ... 



 



ประกาศเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 
เร่ือง ก าหนดเขตควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ 
********************* 

  โดยท่ีเป็นการสมควรควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนท่ัวไป 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย
ความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด 

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

  (2) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท 
2.1) .......................................... 
2.2) .......................................... 

  (3) ใหบ้ริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าตามเวลาท่ีก าหนด 
3.1) .......................................... 
3.2) .......................................... 

  (4) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตท่ีการจ าหน่ายสินค้าจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 

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

  ท้ังนี้ ให้มีผลบังคับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีส านักงานเทศบาล
ต าบลไผ่ด าพัฒนาและบริเวณท่ีก าหนดเป็นเขตควบคุมแล้วสิบห้าวัน 

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

 

 
(ลงช่ือ)…………………………………………… 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ผู้ให้ความเห็นชอบ 

 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………… 
(...........................................) 
      เจ้าพนักงานจราจร 



ประกาศเทศบาลต าบลต าบลไผ่ด าพัฒนา 
เร่ือง ก าหนดเขตควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย 
_________________ 

  โดยท่ีเป็นการสมควรควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของ
ประชาชนท่ัวไป อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เจ้า
พนักงานท้องถิน่ด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  (1) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด 
1.1) .......................................... 
1.2) .......................................... 

  (2) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท 
2.1) .......................................... 
2.2) .......................................... 

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

  (4) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตท่ีการจ าหน่ายสินค้าจะต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 

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

  ท้ังนี้ ให้มีผลบังคับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ี
ส านักงานเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาและบริเวณท่ีก าหนดเป็นเขตควบคุมแล้วสิบห้าวัน 
 

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

(ลงช่ือ)…………………………………………… 
       เจ้าพนักงานท้องถิ่น  

 
ผู้ให้ความเห็นชอบ 
 
(ลงช่ือ)…………………………………………… 
 (…………………………..………) 
 เจ้าพนักงานจราจร 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนุญาต 
ประกอบกิจการการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 
 

เขียนท่ี…………….………………………………………….. 
วันท่ี………เดือน……………………………..พ.ศ........... 

 
 ๑. ข้าพเจ้า………………………………………………………………………….อายุ….……..…ปี สัญชาติ……..….….….. 
โดย…………………………………………………………………………………………...…………ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม………………………………………………………………………………………………..………………………………………ท่ี
อยู่เลขท่ี……………..หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย…………………………….ถนน …………….…………………………. 
แขวง/ต าบล ………………………….. เขต /อ าเภอ…………………………………….จังหวัด …………………….……………… 
หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………..  ผู้ขออนุญาต 

๒. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่างๆมาด้วยแล้วดังนี้ 
   รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด า ของผู้ขอรับอนุญาต ขนาด 1 x 1.5 
นิ้ว จ านวน 2 รูป 
   ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆระบ…ุ…….………)
   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
   หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมหรือใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นท่ีจ าเป็น 
   หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับรอง  
   กรณีไม่มีกรรมสิทธิ์ในสถานท่ีประกอบกิจการ ต้องมีหนังสือยินยอมของผู้มีกรรมสิทธิ์
หรือมีสัญญาเช่า 
   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
ของผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
   แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีต้ังอาคารสถานประกอบการ และแผนผังแสดงท่ีต้ัง และรายละเอียด
ของระบบการผลิต 
   ข้อมูลสถานประกอบการ 
   เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ 
   ๑)…………………………………………………………………… 
   ๒)…………………………………………………………………… 
 ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ 

 
 

     (ลงช่ือ) ………………………….………………..….. ผู้ขออนุญาต 
     (………………………………………………) 

 

ค าขอเลขที่…….…./…………..…. 
         (เจ้าหน้าท่ีกรอก) 



ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 
ใบรับค าขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี……………………ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี …………….. เดือน ………………..…………………. พ.ศ. ……………..…..… 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

  ไม่ครบ คือ 
๑)………………………………………………………............... 
๒)………………………………………………………............... 
๓)………………………………………………………............... 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………………………..... 
         (……………………………….……………….) 
ต าแหน่ง…………………………….…………….…… 

.......................................................................................................................................................................... 
ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ใบรับค าขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
 

เลขท่ี……………………ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี …………….. เดือน ………………..…………………. พ.ศ. ……………..…..… 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน   ครบ 

  ไม่ครบ คือ 
๑)………………………………………………………............... 
๒)………………………………………………………............... 
๓)………………………………………………………............... 

 
 ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานท่ียังไม่ครบท้ังหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน……….…วัน 
นับต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป 

 
(ลงช่ือ)……………………………….……….………..... 
         (……………………………….……………….) 
ต าแหน่ง…………………………….……………….…… 
 
 
 

 
 

 

 



 

-ครุฑ- 
 

 

ใบอนุญาต 
การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 
เล่มท่ี……..เลขท่ี………/………….. 

 
  (1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้…………………………………………………………………………….…….. 
สัญชาติ…………….……….อยู่บ้านเลขท่ี………....…..…...หมู่ท่ี…………ต าบล………………..……อ าเภอ………………….……… 
จังหวัด…………....…………..….หมายเลขโทรศัพท์……..…………………………… 
  ช่ือสถานประกอบกิจการ…………………………………………………ประเภท…………………………………… 
ต้ังอยู่เลขท่ี………...หมู่ท่ี………ต าบล………………...……อ าเภอ…………………..……….จังหวัด…………………………………… 
หมายเลขโทรศัพท์………………………………………. 
  เสียค่าธรรมเนียมปีละ………………..บาท (…………………..……………….….………..) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มท่ี…..……...เลขท่ี ……..….ลงวันท่ี……………………………………… 
  (2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อก าหนดของท้องถิ่น 
  (3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการท่ีได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นท่ี 
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น อาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
  (4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
         4.1)…………………………………………………………………………………………… 
         4.2)…………………………………………………………………………………………… 
  (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันท่ี…………เดือน…………………………..พ.ศ……………. 
  (6) ใบอนุญาตฉบับนี้ส้ินอายุวันท่ี……………...เดือน…………..………………พ.ศ……………. 
 

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

ต าแหน่ง…………………………….…….…………… 
              เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 

ค าเตือน  (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ 
       ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 
 (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ 30 วัน 
 (3) การขอต่อใบอนุญาตให้น าใบอนุญาตฉบับท่ีหมดอายุมาด้วย 

(มีต่อด้านหลัง) 



  (ด้านหลัง) 
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ปี 

ท่ีออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ปี 

ท่ีส้ินอายุใบอนุญาต 
ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ปี 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


