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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ 
เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่

หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แห่ง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  และที่ แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา ๔๑ มาตรา  ๔๒ มาตรา ๔๓ 
มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลส าราญ และผู้ว่าราชการจังหวัด ยโสธร 
จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้บังคับใช้ในเขตเทศบาลต าบลส าราญ  นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย   ณ   ส านักงานเทศบาลต าบลส าราญ แล้วเจ็ดวัน 

 

ข้อ ๓  บรรดาเทศบัญญัติ  ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ  ระเบียบ และค าสั่งอ่ืนใดของ
เทศบาลต าบลส าราญ ในส่วนที่ได้ตราไว้ในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศ
บัญญัตินี้แทน 

 

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน 

“อาหาร”  หมายความว่า  ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต  ได้แก่ 
   ก. วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม แต่ไม่รวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
หรือยาเสพติดให้โทษ  ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 
   ข. วัตถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร   รวมถึงวัตถุ
เจือปนอาหารสี  และ  เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 
   “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  

“การวางขายประจ าที่”  หมายความว่า การจัดวางสินค้าในที่หรือทางสาธารณะใน
ลักษณะจัดวางสินค้าท่ีใดที่หนึ่งเป็นปกติ 

“เร่ขาย”  หมายความว่า  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยมิได้จัดวางอยู่ใน
ที่ใดท่ีหนึ่งเป็นปกติไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ า 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”   หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 

 
 
 
 
 
 



 
-๒- 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕   

  “ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า  ข้าราชการ  หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น 
 

ข้อ ๕ ให้นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มี
อ านาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้   
 

หมวดที่ ๑  บททั่วไป 
.................................................................................................... 

 
ข้อ ๖  ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการวางขายประจ า

ที่ หรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั่วไป และเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจรมีอ านาจออก
ประกาศ ดังนี้  

        (๑) ก าหนดบริเวณท่ี หรือทางสาธารณะ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นเขต
ห้ามจ าหน่าย  หรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด หรือเป็นเขตผ่อนผันให้จ าหน่าย หรือซื้อสินค้าตามเงื่อนไขที่
ก าหนด 

        (๒) ก าหนดบริเวณท่ี หรือทางสาธารณะ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นเขต
ห้ามจ าหน่ายสินค้าบางชนิด หรือบางประเภท  หรือเป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้า ตามก าหนดเวลา หรือเป็น
เขตห้ามจ าหน่ายสินค้าโดยวิธีการจ าหน่ายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไข ในการจ าหน่ายสินค้าในบริเวณนั้น 
          การด าเนินการตาม (๑) และ (๒) เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลส าราญ  และบริเวณท่ีก าหนดเป็นเขตตาม (๑) และ (๒) แล้วแต่กรณี  และต้อง
ก าหนดวัน  เวลา ที่จะเริ่มบังคับตามประกาศนั้น  ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันนับแต่วันประกาศ  
 

  ข้อ ๘  การจ าน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ มี ๒ ลักษณะ คือ 
(๑) การจ าหน่ายสินค้าโดยการวางขายประจ าที่ 
(๒) การจ าหน่ายสินค้าโดยการเร่ขาย 

 

ข้อ ๙  การจ าหน่ายสินค้าโดยการวางขายประจ าที่  แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ 
(๑) การจ าหน่ายสินค้าโดยการวางขายประจ าที่ถาวร 
(๒) การจ าหน่ายสินค้าโดยการวางขายประจ าที่ชั่วคราว  เช่น ในงานเทศกาลต่างๆ หรืองานนักขัตฤกษ์ 

 
 
 
 
 
 
 



 
-๓- 

 
หมวดที่ ๒  ลักษณะของการจ าหน่าย 

............................................................................................................................ 
ส่วนที่ ๑  หลักเกณฑ์ทั่วไปในการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 

  ข้อ ๑๐  ผู้ได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าในลักษณะวางขายประจ าที่ และโดยการเร่ขาย มีหน้าที่
ต้องปฏิบัติดังนี้  

๑)  จ าหน่ายสินค้าตามประเภท หรือนิดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
๒)  ไม่ถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือปล่อยให้ผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้งมูลฝอย ลงในที่หรือทางสาธารณะ   

ที่มิได้จัดไว้ส าหรับรองรับมูลฝอย 
๓)  จ าหน่ายสินค้าในวัน  และเวลาที่เทศบาลก าหนด 
๔)  ไม่ใช้เครื่องขยายเสียง  วิทยุ  หรือกระท าโดยวิธีการอ่ืนใดที่ก่อเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น  
๕)  ผู้ได้รับอนุญาต ต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือ ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
๖)  ต้องให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมการอบรมด้านสุขาภิบาลด้านอาหาร ตามที่หน่วยงาน

ราชการ หรือท้องถิ่น แจ้งไปส าหรับผู้จ าหน่ายอาหาร และผู้สัมผัสอาหารทุกคน 
๗)  ผู้ได้รับอนุญาตเร่ขาย ห้ามหยุดเพื่อขายสินค้าบนถนนที่เป็นการกีดขวางการจราจร   

ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ซื้อได้ และห้ามเทหรือท้ิงขยะในที่สาธารณะ หรือทางสาธารณะ 
๘)  ผู้จ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารที่ต้องใช้น้ ามันทอด ห้ามใช้น้ ามันทอดซ้ าโดยเด็ดขาด 
๙)  อ่ืนๆตามที่เทศบาลต าบลส าราญประกาศก าหนดไว้   

 

ส่วนที่ ๒  หลักเกณฑ์ส าหรับการจ าหน่ายสินค้าโดยการวางขายประจ าที่ 
 

ข้อ ๑๑   ผู้ได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประเภทสินค้าทั่วไป     
ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

๑) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
๒) ให้จัดวางสินค้าที่จ าหน่ายบนแผงวางสินค้า  หรือจัดวางในลักษณะอ่ืนตามที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
๓) แผงวางสินค้าท าด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย

ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
๔) จัดวางสินค้าและสิ่งของใดๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่นล้ าออกนอกบริเวณที่

ก าหนด ทั้งนี้ รวมทั้งตัวของผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าด้วย 
๕) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่ีจ าหน่ายสินค้าในระหว่างการจ าหน่ายอยู่เสมอ 
๖) ห้ามมิให้กระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน เช่น การใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๔- 

 
๗) เมื่อเสร็จสิ้นการจ าหน่ายทุกครั้งต้องเก็บสินค้าและสิ่งของใดๆ ที่เก่ียวข้องจากบริเวณท่ี

จ าหน่ายให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า 
๘) ให้หยุดการจ าหน่ายสินค้า เพื่อสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่

เทศบาลต าบลส าราญประกาศก าหนด 
๙) การอ่ืนที่จ าเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการ

ป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข หรือ ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกาศก าหนด 
 

ข้อ ๑๒  ได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประเภทอาหาร             
ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

๑) แผงจ าหน่ายอาหารท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีสภาพดี เป็นระเบียบ อยู่สูงจาก
พ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 

๒) อาหารปรุงสุกมีการปกปิดหรือมีการป้องกันสัตว์แมลงน าโรค 
๓) สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสาระบบอาหาร(อย.) 
๔) น้ าดื่มต้องเป็นน้ าที่สะอาด ใส่ในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด มีก๊อกหรือทางเทรินน้ า 
๕) เครื่องดื่มต้องใส่ภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด และมีที่ตักที่มีด้ามยาวหรือมีก๊อกหรือ

ทางเทรินน้ า 
  ๖) น้ าแข็งที่ใช้บริโภค 

๖.๑) ต้องสะอาด 
๖.๒) เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปิด อยู่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
๖.๓) ที่ตักน้ าแข็งมีด้ามยาว 
๖.๔) ต้องไม่น าอาหารหรือสิ่งของอย่างอ่ืนไปแช่ไว้ในน้ าแข็ง 

๗) ล้างภาชนะด้วยน้ ายาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน้ าสะอาด ๒ ครั้ง หรือล้างด้วยน้ าไหล 
และอุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 

๘) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามข้ึนในภาชนะโปร่งสะอาดหรือวางเป็นระเบียบใน
ภาชนะโปร่งสะอาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 

๙) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อน าไปก าจัด 
          ๑๐) ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อน และสวม
หมวกหรือเน็ทคลุมผม 

๑๑) ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงส าเร็จแล้ว 
๑๒) ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๕- 
 

ส่วนที่ ๓  หลักเกณฑ์ส าหรับการจ าหน่ายสินค้าโดยการเร่ขาย 
 

ข้อ ๑๓   ผู้ได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประเภทสินค้าทั่วไป     
ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

๑) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
๒) ไม่ทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ 
๓) ห้ามมิให้กระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน เช่น การใช้เครื่องขยายเสียง 

เป็นต้น 
๔) หยุดการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่

เทศบาลต าบลส าราญประกาศก าหนด 
๕) การอ่ืนที่จ าเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันมิ

ให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศก าหนด 

 

ข้อ ๑๔   ผู้ได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประเภทอาหาร          
ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

๑) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๓ 
๒) สวมเสื้อท่ีมีแขน ใช้ผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดป้องกันเส้นผมมิให้ตก

ลงในอาหาร 
๓) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องท าแผลให้เรียบร้อย  
๔) ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียม ท า ประกอบ ปรุงหรือจ าหน่ายอาหาร 
๕) ไม่ไอหรือจามรดบนอาหาร 
๖) ที่เตรียม ท า ประกอบ ปรุง และแผงวางจ าหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐ 

เซนติเมตร 
๗) ไม่เทท้ิงเศษอาหาร หรือน้ าที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้ า

สาธารณะ 
๘) ใช้วัสดุ  ภาชนะบรรจุอาหารที่สะอาด  ปลอดภัย  ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และ

อุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหารให้สะอาดและใช้การให้ดีอยู่เสมอ 
๙) ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์

ในการจ าหน่ายอาหาร เพ่ือป้องกันฝุ่นละออง แมลงวันและสัตว์พาหะน าโรคอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๖- 

 
๑๐) ใช้น้ าที่สะอาดในการท า ประกอบ ปรุง แช่หรือล้างอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร 

เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหาร 
๑๑) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ และไม่เทท้ิงมูลฝอยลงในท่อ

หรือทางระบายน้ าสาธารณะ 
 

ข้อ ๑๕ ห้ามมิให้ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่า
เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคติดต่อดังต่อไปนี้ 

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

 
หมวดที่ ๓    อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

และผู้ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
...................................................................................... 

ข้อ ๑๖  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕  และ
เทศบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  และผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

๑)   มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ  มาให้ถ้อยค า  หรือแจ้งข้อเท็จจริง  หรือท าค าชี้แจงเป็น
หนังสือ  หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใด  เพ่ือตรวจสอบ  หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

๒)  เข้าไปในอาคาร   หรือสถานที่ใดๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น  และพระอาทิตย์
ตกหรือในเวลาท าการเพ่ือตรวจสอบ  หรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  หรือพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ .ศ. ๒๕๓๕  ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริง  หรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวข้องจาก
เจ้าของ  หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 

๓)  แนะน าให้ผู้ได้รับใบอนุญาต   ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเง่ือนไขในใบอนุญาต หรือตามเทศ
บัญญัตินี้  หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๗- 

 
๔)  ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือ

ประโยชน์ในการด าเนินคดี  หรือเพ่ือน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 
๕)  เก็บหรือน าสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือก่อให้เกิดเหตุ

ร าคาญจากอาคาร หรือสถานที่ใดๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ  ตามความจ า
เป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา 
  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามวรรคหนึ่งในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลส าราญ ในเรื่องใด หรือทุกเรื่องก็ได้ 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น บุคคลดังกล่าวต้องแสดงบัตรประจ าตัวตามแบบท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง ต่อบุคคลซึ่งเก่ียวข้องในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย  และให้บุคคลผู้ซึ่งเก่ียวข้องอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 
 

ข้อ ๑๗   ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามบทแห่งพระราช บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็น   สมควรแต่ไม่เกินสิบห้าวัน 

 

ข้อ ๑๘  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒)  ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ
นี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  
 

  ข้อ ๑๙ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิด
ค าสั่ง แล้วแต่กรณี  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๘- 

 

  ข้อ ๒๐  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 
หมวดที่ ๔   ใบอนุญาต 

...................................................................................... 
ข้อ ๒๑  ผู้ใดประสงค์จะจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้หลักฐานดังต่อไปนี้ 
๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ.... 
๒) ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ 
๓) ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน 
๔) ใบรับรองการตรวจสุขลักษณะ มีผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน  (กรณีการต่อใบอนุญาต) 
๕) หลักฐานการแสดงว่ามีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร (กรณีจ าหน่ายอาหาร) 
๖) อ่ืนๆ ตามที่เทศบาลต าบลส าราญประกาศก าหนด 
แผนผัง หรือแผนที่แสดงที่ตั้ง 
ใบมอบอ านาจ(กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
 ใบอนุญาตการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ฉบับที่ยังไม่หมดอายุ  (กรณีต่อ

อายุใบอนุญาต) 
 

ข้อ ๒๒ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็น
ที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่ง
มีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ 
 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้า
วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๙- 

 

ข้อ ๒๓ ในการออกใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า 
ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า และสถานที่ท่ีจะจัดวางสินค้าเพ่ือจ าหน่ายในกรณีท่ีจะมีการจัดวางสินค้าในที่
หนึ่งที่ใดเป็นปกติ รวมทั้งจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 

การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้าหรือสถานท่ีจัด
วางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระท าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว 
 

ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือ
ว่าสละสิทธิ์  

 

  ข้อ ๒๕ ใบอนุญาตท่ีออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลส าราญ เท่านั้น 
 

  ข้อ ๒๖  ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ยื่นค าขอบอกเลิก
ด าเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนเลิกด าเนินการ 
 

   ข้อ ๒๗  ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานที่ระบุในข้อ ๒๑  ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้
ยื่นค าขอพร้อมค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้  

 

ข้อ ๒๙  ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาต  จะต้องยื่นค าขอ  ตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานที่ระบุในข้อ ๒๑  ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อ
ไดย้ื่นค าขอพร้อมค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขในข้อ ๒๒   
  การยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอพร้อมช าระค่าธรรมเนียม หรือมาช าระ
ค่าธรรมเนียมหลังยื่นค าขอต่อใบอนุญาตภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นอายุในใบอนุญาตฉบับเดิม 

 

  ข้อ ๓๐ ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
  ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใช้ได้ส าหรับประกอบกิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๐- 

 

  ข้อ ๓๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุด  
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  ๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  

 

   ข้อ ๓๒   การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินตามหลักเกณฑ์  
วิธีการเงื่อนไขดังนี้ 
  ๑)  ใบแทนใบอนุญาตให้ประทับตราสีแดงค าว่า “ใบแทน” ก ากับไว้และให้มีวัน เดือนปี  
ที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในใบแทน  และต้นขั้วใบแทน 

๒)  บันทึกด้านต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดใน
สาระส าคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณีและเล่มท่ี  เลขที่  ปี  พ .ศ.  ของใบแทนใบอนุญาต 

 
หมวดที่ ๕   ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

................................................................................................................. 
ข้อ ๓๓  ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้

ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก   ส าหรับกรณีที่
เป็นการขอ ต่ออายุใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมในวันที่มายื่นค าขอต่อใบอนุญาต  ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลา ที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้าง
ช าระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้ง
ต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
 

  ข้อ ๓๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาล
ต าบลส าราญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๑- 

 
หมวดที่ ๖   บทก าหนดโทษ 

................................................................................................................. 
ข้อ ๓๕  ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในบท

ก าหนดโทษ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕    โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้     

ข้อ ๓๖ ให้นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 
 
                        นายไพโรจน์  โคตรสมบัติ 
                 ( นายไพโรจน์  โคตรสมบัติ ) 
                       นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ 
เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ รายการ 
ค่าธรรมเนียม 
( บาท / ปี ) 

 
 
 

๑. 
 
 
 
 
 

๒. 
 

 
ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

 
จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า 
มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน    ๔  ตารางเมตร        
มีขนาดพื้นที่มากกว่า  ๔ - ๑๐  ตารางเมตร 
มีขนาดพื้นที่มากกว่า  ๑๐  ตารางเมตร 
 
 
การจ าหน่ายสินค้าโดยการเร่ขาย    
 
 
 
 

 
 
 
 

๕๐.- 
๑๐๐.- 
๕๐๐.- 

 
 

๕๐.- 


