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บันทกึหลกัการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติของเทศบาลต าบลประโคนชัย 

เร่ือง  การควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 
พ.ศ. 2549 

-------------------------------- 
 

หลกัการ 
 เพื่อใหมี้เทศบญัญติั  เร่ือง  การควบคุมการจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ 
 

เหตุผล 

 โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบญัญติั  เร่ือง  การควบคุมการจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทาง
สาธารณะ  เพื่อประโยชน์ในการใชส้อยท่ีหรือทางสาธารณะของประชาชนทัว่ไป  การรักษาความสะอาด
และป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ  การป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุร าคาญและการป้องกนัโรคติดต่อ  โดยก าหนด
หลกัเกณฑใ์นการจ าหน่ายสินคา้  สุขลกัษณะส่วนบุคคลของผูจ้  าหน่ายหรือผูช่้วยจ าหน่ายรวมทั้ง
ก าหนดการอ่ืนท่ีจ าเป็น  และก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการอนุญาตใหจ้ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทาง
สาธารณะใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชยั  
จึงขอเสนอร่างเทศบญัญติั  เร่ือง  การควบคุมการจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2549  ต่อ
สภาเทศบาลต าบลประโคนชยั  เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและน าเสนอ  ผูว้า่ราชการจงัหวดับุรีรัมย ์ 
เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบใหใ้ชเ้ป็นเทศบญัญติัของเทศบาลต าบลประโคนชยั  ต่อไป 
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เทศบัญญัติของเทศบาลต าบลประโคนชัย 
เร่ือง การควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ  

พ.ศ. 2548 
------------------------- 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 
16(17) (19) และ (27) แห่งพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และมาตรา 43  มาตรา 54 และมาตรา 63 แห่งพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลต าบลประโคนชยั จึงตราเทศบญัญติัข้ึนไวโ้ดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลต าบลประโคนชยั และผูว้า่ราชการจงัหวดับุรีรัมย ์ ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1. เทศบญัญติัน้ีเรียกวา่ "เทศบญัญติัเทศบาลต าบลประโคนชยั เร่ือง การควบคุมการ
จ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2549" 
           ขอ้ 2. เทศบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัในเขตเทศบาลต าบลประโคนชยั  นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ี
ไดป้ระกาศไวโ้ดยเปิดเผย ณ ส านกังานเทศบาลต าบลประโคนชยั  แลว้เจด็วนั 
  ขอ้3. นบัแต่วนัท่ีเทศบญัญติัน้ีมีผลใชบ้งัคบั  ใหย้กเลิกบรรดาเทศบญัญติั กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัหรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนท่ีไดต้ราไวแ้ลว้  หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัเทศบญัญติัน้ี 
  ขอ้ 4. ในเทศบญัญติัน้ี 
   "เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน"   หมายความวา่ นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชยั 
   "เจา้พนกังานสาธารณสุข" หมายความวา่ ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลต าบลประโคนชยั และเจา้พนกังานซ่ึงรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งให้
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในทอ้งถ่ินเทศบาลต าบลประโคนชยั 
   "พนกังานเจา้หนา้ท่ี" หมายความวา่ ผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบญัญติัน้ี 
   "สินคา้" หมายความวา่ เคร่ืองอุปโภคบริโภค หรือส่ิงของทุกชนิดท่ีประชาชน
ซ้ือขายกนั รวมถึงอาหารน ้าด่ืมและน ้าแขง็ 
   "ท่ีหรือทางสาธารณะ" หมายความวา่ สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชน 
และประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์หรือใชส้ัญจรได ้
   “การวางขายประจ าท่ี”  หมายความวา่  การวางขายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ
ในลกัษณะจดัวางสินคา้ในท่ีใดท่ีหน่ึงเป็นปกติ 
   “การเร่ขาย”  หมายความวา่  การน าสินคา้มาขายในท่ีสาธารณะ  โดยมิได้
วางขายประจ าท่ี 
  ขอ้ 5. ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลประโคนชยั รักษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี และให้
มีอ านาจออกกฎ ระเบียบขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่งหรือก าหนดวธีิการอ่ืนใดเพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
เทศบญัญติัน้ี 
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หมวด 1 
บททัว่ไป 

------------------- 
  ขอ้ 6. หา้มผูใ้ดจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ ไม่วา่จะเป็นการวางขายประจ าท่ี
หรือการเร่ขาย เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
  ขอ้ 7. เพื่อประโยชน์ของประชาชนทัว่ไปและเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการจ าหน่าย
สินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินดว้ยความเห็นชอบจากเจา้พนกังานจราจรมีอ านาจออก
ประกาศ ดงัน้ี 
   (1) ก าหนดบริเวณท่ี หรือทางสาธารณะ หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพื้นท่ีดงักล่าว
ใหเ้ป็นเขตหา้มจ าหน่ายหรือซ้ือสินคา้โดยเด็ดขาด หรือเป็นเขตผอ่นผนัใหจ้  าหน่าย หรือซ้ือสินคา้ตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด 
   (2) ก าหนดบริเวณท่ี หรือทางสาธารณะ หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพื้นท่ีดงักล่าว
เป็นเขตหา้มจ าหน่ายสินคา้บางชนิดหรือบางประเภท หรือเขตหา้มจ าหน่ายสินคา้ตามก าหนดเวลา หรือ
เป็นเขตหา้มจ าหน่ายสินคา้โดยวธีิการจ าหน่ายในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ 
และเง่ือนไขในการจ าหน่ายสินคา้บริเวณนั้น 
  การด าเนินการ (1) และ (2) เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ส านกังาน
เทศบาลต าบลประโคนชยั  และบริเวณท่ีไดก้ าหนดเป็นเขต (1) และ (2) แลว้แต่กรณี และตอ้งก าหนดวนั 
เวลา ท่ีจะเร่ิมบงัคบัตามประกาศนั้น แต่มิให้นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัแต่วนัประกาศ 
  ขอ้ 8. การจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ มี 2 ลกัษณะ คือ 
   (1) การจ าหน่ายสินคา้โดยการวางขายประจ าท่ี 
   (2) การจ าหน่ายสินคา้โดยการเร่ขาย 
  ขอ้ 9. การจ าหน่ายสินคา้โดยการวางขายประจ าท่ี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   (1) การจ าหน่ายสินคา้โดยการวางขายประจ าท่ีถาวร 
   (2) การจ าหน่ายสินคา้โดยการวางขายประจ าท่ีชัว่คราว เช่น ในงานเทศกาลหรือ
งานนกัขตัฤกษ ์

หมวด 2 
การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

----------------------------------------- 
ส่วนที ่1 

ก. หลกัเกณฑ์ทัว่ไปในการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
  ขอ้ 10. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้จ  าหน่ายสินคา้ในลกัษณะวางขายประจ าท่ีและโดยการเร่
ขาย มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 
                    (1) จ าหน่ายสินคา้ตามประเภท หรือชนิดท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต 
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                    (2) ไม่ถ่าย เท ทิ้ง หรือปล่อยใหผู้ใ้ดถ่าย เท ทิ้งมูลฝอยลงในท่ีหรือทาง
สาธารณะ คูคลองหรือท่ีซ่ึงมิไดจ้ดัไวส้ าหรับรองรับมูลฝอย 
                    (3) จ าหน่ายสินคา้ในวนัและเวลาท่ีเทศบาลก าหนด 
                    (4) ไม่ใชเ้คร่ืองขยายเสียง วทิย ุหรือกระท าโดยวธีิการอ่ืนใดท่ีก่อใหเ้กิดเหตุ
ร าคาญแก่ผูอ่ื้น 
                    (5) ไม่จ  าหน่ายสินคา้ เวน้แต่อาหารหรือสินคา้ท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด ซ่ึง
บรรทุกบนรถยนตห์รือจกัรยานยนต ์บนถนน ท่ี หรือทางสาธารณะ 
   (6) ปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน และค าแนะน าของเจา้พนกังาน
สาธารณสุข 

ข. หลกัเกณ์ส าหรับการจ าหน่ายสินค้าโดยการวางขายประจ าที่ 
  ขอ้ 11 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้จ  าหน่ายสินคา้โดยการวางขายประจ าท่ีตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 
   (1) จดัวางสินคา้ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยืน่ล ้าบริเวณท่ีเทศบาลก าหนด ร่ม 
ผา้ใบบงัแดดหรืออุปกรณ์อ่ืนใด รวมทั้งตวัผูจ้  าหน่ายหรือผูช่้วยผูจ้  าหน่ายไม่ตอ้งยืน่ล ้าลงไปในผวิจราจร 
   (2) แผงส าหรับวางสินคา้ เช่น แคร่ แท่น โตะ๊ ฯลฯ ตอ้งท าดว้ยวสัดุท่ีแขง็แรงมี
ขนาด และความสูงจากพื้นตามท่ีเทศบาลก าหนด 
                    (3) รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นท่ีหรือบริเวณท่ี
จ าหน่ายสินคา้อยูเ่สมอทั้งในระหวา่งประกอบการคา้และหลงัจากประกอบการคา้แลว้ 
                    (4) จดัใหมี้ไมก้วาดและภาชนะส าหรับรองรับมูลฝอยท่ีถูกสุขลกัษณะไวส้ าหรับ
ท าความสะอาดท่ีหรือบริเวณท่ีจ าหน่ายสินคา้ 
   (5) ไม่พาด ผกู โยง หรือกระท าดว้ยประการใดๆ เพื่อติดตั้ง ตาก วางแผง กบั
อาคารเอกชน อาคารหรือส่ิงท่ีเป็นสาธารณสมบติั เช่น เสาไฟฟ้า คอกตน้ไม ้เป็นตน้ 
   (6) การใชเ้คร่ืองก าเนิดไฟฟ้าใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะแผงของตน และตอ้งป้องกนัไม่ให้
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้านั้นมีเสียงดงัเกินสมควร 
                    (7) หลงัจากเลิกประกอบกิจการคา้ในแต่ละวนั ตอ้งเก็บวสัดุ อุปกรณ์ ท่ีใชใ้น
การประกอบการคา้ทั้งหมดออกจากบริเวณท่ีไดรั้บอนุญาตใหจ้ าหน่ายสินคา้ให้แลว้เสร็จโดยไม่ชกัชา้ 
   (8) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามค าสั่งเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน และค าแนะน าของ             
เจา้พนกังานสาธารณสุข 

ค. หลกัเกณฑ์ส าหรับการจ าหน่ายสินค้าโดยการเร่ขาย 
   ขอ้ 12 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้จ  าหน่ายสินคา้โดยการเร่ขายตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
   (1) ไม่วางหรือทิ้งสินคา้ท่ีเร่ขายไวโ้ดยปราศจากการควบคุมดูแล 
   (2) ปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน และค าแนะน าของเจา้พนกังาน
สาธารณสุข 
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ส่วนที ่2 
สุขลกัษณะในการใช้กรรมวธีิการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เกบ็ และสะสมอาหารและการรักษาความ

สะอาดของภาชนะ น า้ใช้ และของใช้ต่างๆ 
  ขอ้ 13 ผูจ้  าหน่ายอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะทั้งสองลกัษณะ คือ การวางขายประจ าท่ี
และการเร่ขาย ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
   (1) จ าหน่ายอาหารท่ีสะอาด และปลอดภยัซ่ึงไดม้าจากการประกอบ ปรุง หรือ
ท าท่ีถูกสุขลกัษณะตามหลกัสุขาภิบาลอาหาร 
   (2) ใชว้สัดุ ภาชนะ หีบ ห่อ ท่ีสะอาดและปลอดภยัส าหรับใส่อาหารท่ีจ าหน่าย 
                    (3) ดูแลรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการจ าหน่ายให้
สะอาดและใชก้ารไดดี้อยูเ่สมอ 
   (4) ใชเ้คร่ืองมือปกปิดอาหาร น ้าแขง็และเคร่ืองด่ืม ใหพ้น้จากฝุ่ นละออง 
แมลงวนั และสัตวท่ี์เป็นพาหนะน าโรครวมทั้งรักษาเคร่ืองปกปิดนั้นใหส้ะอาดและใชก้ารไดดี้อยูเ่สมอ 
   (5) อาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงอยูใ่นภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทจะตอ้งมีเลขทะเบียน
ต ารับอาหาร 
                    (6) อาหารสดประเภทเน้ือสัตว ์ตอ้งเก็บในภาชนะท่ีปกปิด อุณหภูมิภาชนะตอ้ง
ต ่ากวา่ 7.2 องศาเซลเซียส 
                    (7) อาหารท่ีปรุงส าเร็จแลว้ตอ้งเก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีการปกปิด และเก็บใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะก่อใหเ้กิดการเจริญของเช้ือโรคท่ีเป็นอนัตรายในอาหารแต่ละชนิด 
   (8) น ้าด่ืม เคร่ืองด่ืมและน ้าด่ืมผลไม ้ตอ้งสะอาด ใส่ภาชนะท่ีสะอาดมีฝาปิดมี
ก๊อกหรือทางส าหรับเทหรือรินน ้าดงักล่าว หรือมีอุปกรณ์ท่ีมีดา้มส าหรับตดัโดยเฉพาะ 
   (9) น ้าแขง็ท่ีใชบ้ริโภคตอ้งสะอาด ใส่ในภาชนะท่ีสะอาดมีฝาปิด มีอุปกรณ์ท่ีมี
ดา้มส าหรับคีบหรือตกัโดยเฉพาะและตอ้งไม่มีส่ิงของอยา่งอ่ืนแช่รวมไว ้
   (10) ภาชนะท่ีบรรจุอาหารหรือเคร่ืองปรุงต่างๆ ตอ้งมีลกัษณะถูกตอ้งและ
เหมาะสมตามหลกัสุขาภิบาลอาหาร 
   (11) ภาชนะ อุปกรณ์ท่ีใชแ้ลว้ ตอ้งลา้งและเก็บใหถู้กหลกัสุขาภิบาล 
   (12) หา้มน าภาชนะท่ีใชส้ าหรับบริการน ้าด่ืมแก่ผูบ้ริโภคประเภทใชแ้ลว้ทิ้ง
กลบัมาใชใ้หม่ส าหรับภาชนะประเภทใชแ้ลว้น ากลบัมาใชใ้หม่ ใหล้า้งและเก็บใหถู้กหลกัสุขาภิบาล
อาหารทุกคร้ังหลงัจากใชง้านแลว้ 
   (13) ใชน้ ้าสะอาดในการท า ประกอบ ปรุง แช่ ลา้งอาหาร และภาชนะเคร่ืองใช้
ต่างๆ 
   (14) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน และค าแนะน าของเจา้
พนกังานสาธารณสุข 
  ขอ้ 14 ผูจ้  าหน่ายอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะ โดยวางขายประจ าท่ีตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 
   (1) กรณีท่ีมีสถานท่ีส าหรับรับประทานอาหาร ตอ้งใชโ้ตะ๊และเกา้อ้ีท่ีสะอาด
และมัน่คงแขง็แรง 
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   (2) สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร ตอ้งมีสภาพดี พื้นผวิท่ีใชป้รุง ประกอบและจ าหน่าย
อาหาร และแผงส าหรับวางอาหารเพื่อจ าหน่ายตอ้งเรียบ ท าความสะอาดง่ายและสูงจากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 60 
เซนติเมตร 

ส่วนที ่3 
สุขลกัษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่าย ผู้ช่วยจ าหน่ายอาหาร และผู้ให้บริการ 

  ขอ้ 15 ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหจ้ าหน่ายสินคา้ประเภทอาหาร ตอ้งจดัใหผู้จ้  าหน่าย ผูช่้วย
จ าหน่าย และผูใ้หบ้ริการติดบตัรประจ าตวัซ่ึงเทศบาลออกให้ 
  หลกัเกณฑก์ารไดรั้บบตัรประจ าตวัจากเทศบาล คือ ตอ้งผา่นการอบรมทางดา้น
สุขาภิบาลอาหารและความรู้อ่ืนท่ีจ าเป็นจากเทศบาลหรือหน่วยงานราชการอ่ืน และตอ้งมีใบรับรองแพทย์
ตามหลกัเกณฑก์ารตรวจสุขภาพประจ าปีระบุวา่ไม่ป่วยเป็นโรคตามขอ้ 16 (1) ซ่ึงออกใหไ้ม่เกิน 1 เดือน 
ก่อนขอมีบตัรประจ าตวั และตอ้งมีการต่ออายบุตัรทุกปี 
  ขอ้ 16 ในการจ าหน่ายสินคา้ประเภทอาหาร ผูจ้  าหน่าย ผูช่้วยจ าหน่ายและผูใ้หบ้ริการมี
สุขลกัษณะส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี 
   (1) ตอ้งไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหนะน าโรคติดต่อตามท่ีระบุไวใ้น
พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 รวมถึงโรคพยาธิ และโรคไวรัสตบัอกัเสบ 
   (2) แต่งกายสะอาด สวมเส้ือท่ีมีแขน และสวมรองเทา้ในขณะจ าหน่ายอาหาร 
   (3) ตดัเล็บมือใหส้ั้น และรักษาความสะอาดอยูเ่สมอ 
                    (4) ถา้เป็นแผล ฝี หนอง ท่ีมือ แขน หรือใบหนา้ จะตอ้งใส่ยาฆ่าเช้ือ และปกปิด
แผลใหเ้รียบร้อย 
   (5) เม่ือเจบ็ป่วยตอ้งรักษาใหห้ายเป็นปกติก่อนท่ีจะปรุง ประกอบ จ าหน่าย หรือ
เสิร์ฟอาหาร 
                    (6) ในการจบัตอ้งอาหารส าหรับจ าหน่ายตอ้งใชเ้คร่ืองมือส าหรับหยบิจบัอาหาร 
                    (7) ไม่สูบบุหร่ี หรือ ไอ หรือจามรดอาหารขณะปรุง ประกอบ จ าหน่าย หรือ
เสิร์ฟอาหาร 
                    (8) ปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน และค าแนะน าของเจา้พนกังาน
สาธารณสุข 

ส่วนที ่4 
หลกัเกณฑ์เพ่ือป้องกันอนัตรายและเหตุร าคาญ 

  ขอ้ 17 ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหจ้ าหน่ายสินคา้ประเภทอาหาร ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ เพื่อ
ป้องกนัอนัตรายและเหตุร าคาญ ดงัน้ี 
   (1) จดัใหมี้การป้องกนัอนัตรายและเหตุร าคาญอนัเน่ืองมาจากการปรุง ประกอบ 
และจ าหน่ายอาหาร 
   (2) วางท่ีปรุงอาหารใหอ้ยูใ่นท่ีซ่ึงปลอดภยั ไม่กีดขวางทางสัญจรและไม่เป็น
อนัตรายต่อประชาชน ส าหรับการปรุงอาหารท่ีใชน้ ้ามนัและความร้อนจากเปลวไฟ ตอ้งมีการป้องกนัการ
กระเด็นของน ้ามนัและป้องกนัเปลวไฟ 
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   (3) การใชก้๊าซหุงตม้เป็นเช้ือเพลิงในการปรุงอาหาร ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
เทศบาลก าหนด 
   (4) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน และค าแนะน าของเจา้
พนกังานสาธารณสุข 

หมวด 3 
ใบอนุญาต 

------------------------- 
  ขอ้ 18 ผูใ้ดประสงคจ์ะจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ ใหย้ืน่ค  าขอรับใบอนุญาต
ต่อ เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบพร้อมหลกัฐานท่ีเทศบาลก าหนด 
  ขอ้ 19 เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดรั้บค าขอรับใบอนุญาต เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งตรวจ
ความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของค าขออนุญาตถา้ปรากฏวา่ค าขอดงักล่าวไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลกัเกณ์ท่ีก าหนดไวใ้นเทศบญัญติัเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งรวบรวมความไม่ถูกตอ้ง หรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมดแลว้แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตแกไ้ขใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ในคราวเดียวกนัในกรณีจ าเป็นท่ี
จะตอ้งส่งคืนค าขออนุญาตเพื่อแกไ้ข ตอ้งส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจง้ความไม่ถูกตอ้งหรือความไม่สมบูรณ์
นั้นใหผู้ข้ออนุญาตทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอ 
  เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดต้รวจสอบความถูกตอ้งตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ตอ้งออก
ใบอนุญาต หรือมีหนงัสือแจง้ค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมดว้ยเหตุผลความจ าเป็นท่ีไม่สามารถออกใบอนุญาต
ไดใ้หผู้ข้ออนุญาตทราบ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอ ซ่ึงมีรายละเอียดถูกตอ้งหรือครบถว้น
ตามท่ีเทศบาลก าหนด 
            ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยงัไม่อาจมีค าสั่ง
ไม่อนุญาตไดภ้ายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน 2 คร้ัง คร้ังละไม่เกิน 15 
วนั แต่ตอ้งมีหนงัสือแจง้การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคร้ังใหผู้ข้ออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลา
ตามวรรคสอง หรือตามท่ีไดข้ยายเวลาไวแ้ลว้นั้นแลว้แต่กรณี 
  ขอ้ 20 ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งแสดงใบอนุญาตไวโ้ดยเปิดเผย และเห็นไดง่้าย ณ สถานท่ี
ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
  ขอ้ 21 เม่ือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะขอต่อใบอนุญาต ใหย้ืน่ค  าขอต่อเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินตามแบบท่ีเทศบาลก าหนดก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เม่ือไดย้ืน่ค  าขอพร้อมกบัเสียค่าธรรมเนียม แลว้
ใหป้ระกอบกิจการต่อไปไดจ้นกวา่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต 
  ขอ้ 22 ใบอนุญาตให้จ  าหน่ายสินคา้โดยการวางขายประจ าท่ี และการเร่ขาย ใหมี้อายหุน่ึง
ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต ส าหรับใบอนุญาตให้จ  าหน่ายสินคา้โดยการวางขายประจ าชัว่คราวใหมี้อายุ
ไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต 
  ขอ้ 23 เม่ือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงแกไ้ขรายการอ่ืนใดในใบอนุญาต
หรือจะขยายหรือลดเน้ือท่ีในบริเวณท่ีใชป้ระกอบกิจการท่ีไดรั้บอนุญาต ใหย้ืน่ค  าขอต่อเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด 
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  ขอ้ 24 เม่ือผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่ประสงคจ์ะประกอบกิจการต่อไป ใหแ้จง้ต่อเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินตามแบบท่ีก าหนด 
  ขอ้ 25 หากปรากฎวา่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคญั ผูไ้ดรั้บ
อนุญาตจะตอ้งยืน่ค  าขอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเพื่อขอรับใบแทนใบอนุาต ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีได้
รับทราบถึงการ สูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคญัแลว้แต่กรณี พร้อมหลกัฐานท่ีเทศบาลก าหนด 
  ขอ้ 26 การออกใบแทนใบอนุญาต เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
   (1) การออกใบแทนใบอนุญาต ใหใ้ชแ้บบท่ีก าหนด โดยประทบัตราสีแดง ค าวา่ 
"ใบแทน" ก ากบัไวแ้ละระบุวนั เดือน ปี ท่ีออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือผู ้
ไดรั้บมอบหมายจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ในใบแทนและตน้ขั้วใบแทน 
   (2) บนัทึกดา้นหลงัตน้ขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลายหรือ
ช ารุดในสาระส าคญัของใบอนุญาตเดิมแลว้แต่กรณี และระบุเล่มท่ี เลขท่ี ปี พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต 
  ขอ้ 27 ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้จ  าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะไม่ปฏิบติั
หรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง เทศบญัญติัน้ี หรือ
เง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นเร่ืองท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการประกอบกิจการตามท่ีไดรั้บในใบอนุญาตเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งพกัใชใ้บอนุญาตไดภ้ายในก าหนดเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ตอ้งไม่เกิน 15 วนั 
  ขอ้ 28 เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวา่ผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาต 
   (1) ถูกสั่งพกัใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตอ้งถูกสั่งพกัใช้
ใบอนุญาตอีก 
   (2) ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่ไดก้ระท าความผดิตามพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
   (3) ไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 กฎกระทรวงเทศบญัญติัน้ี หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตในเร่ืองท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการ
ประกอบกิจการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาตและการไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งนั้นก่อให้เกิดอนัตรายอยา่ง
ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพของ
ประชาชน 
  ขอ้ 29 ค าสั่งพกัใบอนุญาต และค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหท้ าเป็นหนงัสือแจง้ให้ผูรั้บ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีไม่พบผูรั้บใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดงักล่าวตอ้งส่งค าสั่ง
ทางไปรษณียต์อบรับหรือปิดค าสั่งนั้นไวใ้นท่ีเปิดเผยเห็นไดง่้าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านกัท าการงานของ
ผูรั้บใบอนุญาตและใหถื้อวา่ผูรั้บใบอนุญาตนั้นไดท้ราบค าสั่งแลว้ตั้งแต่เวลาท่ีค าสั่งไปถึงหรือวนัปิดค าสั่ง
แลว้แต่กรณี 
  ขอ้ 30 ผูถู้กสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ไดจ้นกวา่จะพน้ก าหนด 1 ปี นบัแต่วนัท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
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หมวด 4 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

-------------------------- 
  ขอ้ 31 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้จ  าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ มีหนา้ท่ีตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอตัราและตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถา้มิไดเ้สียค่าธรรมเนียมภายในะระยะเวลาท่ีก าหนด 
ใหช้ าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยีสิ่บของค่าธรรมเนียมท่ีคา้งช าระเวน้แต่ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะไดบ้อกเลิก
การด าเนินการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไปในกรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ีตอ้งเสียค่าธรรมเนียม
ตามวรรคแรกคา้งช าระค่าธรรมเนียม เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหผู้น้ั้นหยดุการด าเนินการไว้
จนกวา่จะไดเ้สียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

--------------------- 
  ขอ้ 32 ผูซ่ึ้งจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะอยูก่่อน หรือในวนัท่ีเทศบญัญติัน้ีใช้
บงัคบัใหย้งัคงประกอบกิจการไดต่้อไป แต่จะตอ้งด าเนินการยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตต่อเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินภายในก าหนด 90 วนั นบัแต่วนัท่ีเทศบญัญติัน้ีมีผลใชบ้งัคบั 
  ขอ้ 33 ภายในก าหนดเวลาไม่เกิน 6 เดือน นบัแต่วนัท่ีเทศบญัญติัมีผลใชบ้งัคบั ผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตใหจ้ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะประเภทวางขายประจ าท่ี ตอ้งด าเนินการปรับปรุง 
แกไ้ขลกัษณะของสถานท่ีใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นเทศบญัญติัน้ี 
  กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไม่สามารถด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
ตามวรรคหน่ึง ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตยืน่ค  าขอผอ่นผนัต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก่อนจะส้ินระยะเวลาท่ีก าหนด 
และเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจท่ีจะพิจารณาผอ่นผนัการปรับปรุงแกไ้ขลกัษณะของสถานท่ีไดอี้กคร้ัง
หน่ึง แต่ตอ้งไม่เกิน 6 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึงทั้งน้ีการผอ่นผนัจะตอ้ง
ค านึงถึงผลประโยชน์ใชส้อยท่ีหรือทางสาธารณะของประชาชนทัว่ไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี   14   เดือนกุมภาพนัธ์  พ.ศ .2549 

ลงช่ือ   ธีระศกัด์ิ  หาญประโคน 
(นายธีระศกัด์ิ  หาญประโคน) 

นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชยั 
                          เห็นชอบ 
        ลงช่ือ  สถาพร  ชุมอุปการ 
              (นายสถาพร   ชุมอุปการ) 
นายอ าเภอประโคนชยั  ปฏิบติัราชการแทน 
             ผูว้า่ราชการจงัหวดับุรีรัมย ์
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บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  

 
ล าดับที ่ รายการ ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1.1 ใบอนุญาตใหจ้ าหน่ายสินคา้โดยการวางจ าหน่ายประจ าท่ีถาวร    
-  พื้นท่ีจ  าหน่ายไม่เกิน   1.50     ตารางเมตร                           ฉบบัละ  
- พื้นท่ีจ  าหน่ายมากกวา่  1.50     ตารางเมตร  
   แต่ไม่เกิน 3.00 ตารางเมตร                                                  ฉบบัละ 
- พื้นท่ีจ  าหน่ายมากกวา่ 3.00 ตารางเมตร  
   แต่ไม่เกิน 4.00 ตารางเมตร                                                  ฉบบัละ 
1.2 ใบอนุญาตใหจ้ าหน่ายสินคา้โดยการวางจ าหน่ายประจ าท่ีในงาน
เทศกาล หรืองานนกัขตัฤกษ์ หรือการวางจ าหน่ายประจ าท่ีชัว่คราว                            
                                                                                               ฉบบัละ 
ใบอนุญาตใหจ้ าหน่ายโดยการเร่ขาย                                      ฉบบัละ 
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