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บนัทกึ 
หลกัการและเหตผุล  

ประกอบ (ร่าง) เทศบญัญัตเิทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ  
เรื่อง การจ าหน่ายสนิค่าในทีห่รือทางสาธารณะ พ.ศ.  2566 

 
******************************* 

 
 

หลกัการ  
ปรับปรุงเทศบัญญัติ ควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.2555 

 
 
 

เหตผุล  
โดยท่ีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ เร่ือง การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง

สาธารณะ พ.ศ.2555 ซ่ึงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะได้ประกาศใช้ในเขตเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ เป็นระยะเวลานาน และมหีลักเกณฑ์ในการ
ควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ไมเ่หมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบันสมควรก าหนด
สุขลักษณะในการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินการจ าหน่ายสินค้าใน
ท่ีหรือทางสาธารณะ และอตัราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด าเนินการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะ จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 
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เทศบญัญัติ เทศบาล ต าบลหาดเจ้าส าราญ  
เรื่อง การจ าหน่ายสนิค้าในทีห่รือทางสาธารณะ พ.ศ. 2566 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติต าบลหาดเจ้าส าราญ  ว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือ

ทางสาธารณะ พ.ศ. 2566  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไ้ขเพิม่เติม ประกอบมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 
และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ข เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จึงตราเทศบัญญัติไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ เร่ือง การจ าหน่าย
สินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.2566” 

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลหารเจ้าส าราญ ต้ังแต่เมือ่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผยท่ีส านักงานเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ แล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติต าบลหาดเจ้าส าราญ  เร่ือง การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะ พ.ศ.2555 

บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับหรือค าส่ังอืน่ใด ซ่ึงขัดหรือแย้งกบัเทศ
บัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้  
“อาหาร” หมายความว่า ของกนิหรือเคร่ืองค้ าจุนชีวิต ได้แก ่ 
(1) วัตถุทุกชนิดท่ีคนกนิ ด่ืม อม หรือน าเข้าสู่ร่างกายไมว่่าด้วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ  

แต่ไมร่วมถึงยา วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่
กรณี  

(2) วัตถุท่ีมุง่หมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร  
สีและเคร่ืองปรุงแต่งกล่ินรส 

“ทีห่รือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานท่ีหรือทางซ่ึงมใิช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถ ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  

“สนิค้า” หมายความว่า ส่ิงของท่ีซ้ือขายกนั  
“การจ าหน่ายสนิค้า” หมายความว่า การขาย การให้บริการ การปรุงอาหาร รวมท้ังการใช้

รถยนต์ หรือล้อเล่ือนเป็นท่ีจ าหน่ายสินค้าในท่ีสาธารณะหรือในสถานท่ีอืน่ใดในเขตเทศบาลต าบลหาดเจ้า
ส าราญ 

“ผู้จ าหน่ายสนิค้า”  หมายความว่า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้ปรุงอาหารรวมท้ังผู้ช่วย                  
ผู้จ าหน่ายสินค้า ซ่ึงจ าหน่ายสินค้าในท่ีสาธารณะหรือในสถานท่ีอืน่ใดในเขตเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ        
ซ่ึงได้รับใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  

“พ้ืนทีผ่่อนผัน” หมายความว่า ท่ีสาธารณะท่ีเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญประกาศอนุญาต  
ให้จ าหน่ายสินค้า และให้รวมถึงสถานท่ีอืน่ใดท่ีเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญจัดให้มกีารจ าหน่ายสินค้าได้     
โดยชอบด้วยกฎหมาย  

“แผงลอยจ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า แคร่ แท่น โต๊ะ แผง รถเข็น หรือพาหนะอืน่ใด    
ท่ีขายอาหาร เคร่ืองด่ืม น้ าแข็ง โดยต้ังประจ าท่ี  
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“เร่ขาย” หมายความว่า การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะโดยมไิด้จัดวางอยู่ในท่ีหนึ่ง
ท่ีใด เป็นปกติ ไมว่่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ า  

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ซ่ึงเป็นพืน้ท่ี
ผ่อนผัน  

“สิง่ปฏิกูล” หมายความว่าอจุจาระหรือปัสสาวะ หรือส่ิงอืน่ใดท่ีปนเปือ้นอจุจาระหรือ
ปัสสาวะ  

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 
ภาชนะ ท่ีใส่อาหาร เถ้า มลูสัตว์ ซากสัตว์ หรือส่ิงอืน่ใดท่ีเกบ็กวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์หรือท่ีอืน่  และ
หมายความรวมถึงมลูฝอยติดเชื้อ มลูฝอยท่ีเป็นพษิหรืออนัตรายจากชุมชน  

“เจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลหาดเจ้าส าราญ  
“เจ้าพนักงานสาธารณสขุ”  หมายความว่า เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจาก

รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  
“ผู้ซ่ึงไดร้ับการแตง่ตัง้จากเจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน”  หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพือ่ให้ปฏิบัติการตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ    
การสาธารณสุข พ.ศ.2535  

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีต าบลหาดเจ้าส าราญเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และ
ให้ม ีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ัง เพือ่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  

 
 

หมวด 1 
บททัว่ไป  

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

ข้อ ๖ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม  
หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดตามเทศบัญญัตินี้รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตาม  
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไ้ขเพิม่เติม  

ข้อ ๗ ห้ามผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายประกอบกจิการเมือ่มเีหตุอนัควรเชื่อว่าตนเป็น
โรคติดต่อ ท่ีระบุไว้หรือเมือ่เจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจปรากฏว่าตนเป็นพาหะของโรค และได้รับแจ้งความ  
เป็นหนังสือแจ้งว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อซ่ึงระบุไว้ดังต่อไปนี้  

(๑) วัณโรค  
(๒) อหิวาตกโรค  
(๓) ไข้ไทฟอยด์  
(๔) โรคบิด  
(๕) ไข้สุกใส  
(๖) โรคคางทูม  
(๗) โรคเร้ือน  
(๘) โรคผิวหนังท่ีน่ารังเกยีจ  
(๙) โรคตับอกัเสบท่ีเกดิจากไวรัส  
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(๑๐) โรคอืน่ๆ ตามท่ีทางราชการก าหนด  
 

หมวด 2 
คณะกรรมการ  

.............................................. 
สว่นที ่๑  

คณะกรรมการก าหนดพ้ืนทีผ่่อนผัน  
 
ข้อ ๘  ให้มคีณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการก าหนดพืน้ท่ีผ่อนผัน” 

ประกอบด้วย  
(๑) นายกเทศมนตรีต าบลหาดเจ้าส าราญ เป็นประธานกรรมการ  
(๒) สมาชิกสภาเทศบาลท่ีสภาเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน เป็น

กรรมการ  
(๓) ผู้แทนส่วนราชการท่ีมหีน้าท่ีจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพืน้ท่ีตามกฎหมาย  ท่ี

เกีย่วข้องเป็นกรรมการ  
(๔) ผู้แทนภาคประชาชน เช่น ผู้แทนจากหอการค้าจังหวัด สภาอตุสาหกรรมจังหวัด ชมรม  

ธนาคารระดับจังหวัด องค์กร สมาคม ประชาคม และผู้แทนสาขาอาชีพต่าง ๆ และเมือ่รวมกนัแล้วมจีานวน    
ไมน่้อยกว่ากรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) เป็นกรรมการ  

ให้ข้าราชการหรือพนักงานของเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญท่ีนายกเทศมนตรี ต าบลหาดเจ้า
ส าราญ แต่งต้ังเป็นเลขานุการ  

การด าเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบั
ท่ีสาธารณะซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง  

ข้อ ๙ กรรมการตามข้อ ๘ (๒) และ (๔) มวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับ
แต่งต้ังอกีได้  

เมือ่ครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการแต่งต้ังกรรมการใหมภ่ายในหกสิบวัน ใน
ระหว่าง ท่ียังมไิด้แต่งต้ังกรรมการขึ้นใหม ่ให้กรรมการซ่ึงพน้จาก ต า แหน่งตามวาระนั้นอยู่ใน ต า แหน่งเพือ่
ด าเนินงาน ต่อไปจนกว่ากรรมการซ่ึงได้รับแต่งต้ังใหมเ่ข้ารับหน้าท่ี  

ข้อ ๑๐ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการตามข้อ ๘ (๒) และ (๔) พน้จาก
ต าแหน่งเมือ่  

(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  
ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่งกอ่นวาระหรือมกีารแต่งต้ังกรรมการในระหว่างท่ีกรรมการ

ท่ีแต่งต้ัง ไว้แล้วยังมวีาระอยู่ในต าแหน่ง ไมว่่าจะเป็นการแต่งต้ังเพิม่ขึ้นหรือแต่งต้ังแทน ต า แหน่งท่ีว่างลงให้      
ผู้ได้รับแต่งต้ังนั้น ด ารงต าแหน่งได้เท่ากบัวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการท่ีได้แต่งต้ังไว้แล้วนั้น ท้ังนี้ ในกรณีการ
แต่งต้ังแทน ต าแหน่งท่ีว่าง หากวาระท่ีเหลืออยู่ไมถ่ึงเกา้สิบวันจะไมแ่ต่งต้ังกรรมการแทนกไ็ด้  

ในกรณีท่ีกรรมการพน้จาก ต า แหน่งกอ่นวาระ ให้คณะกรรมการก าหนดพืน้ท่ีผ่อนผัน
ประกอบด้วย กรรมการท้ังหมดเท่าท่ีมอียู่จนกว่าจะมกีารแต่งต้ังกรรมการตามวรรคสอง   
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ข้อ ๑๑ คณะกรรมการก าหนดพืน้ท่ีผ่อนผัน มหีน้าท่ีให้ค าแนะน าเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการ
ก าหนด พืน้ท่ีผ่อนผัน ในเร่ืองดังต่อไปนี้  

(๑) ก าหนดพืน้ท่ีท่ีมกีารจ าหน่ายสินค้าเป็นพืน้ท่ีผ่อนผัน หรืออาจก าหนดพืน้ท่ีผ่อนผันเพิม่ขึ้น  
ซ่ึงจะต้องไมเ่ป็นอปุสรรคต่อการใช้ท่ีสาธารณะในการสัญจรโดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเป็นระเบียบ  
เรียบร้อยของบ้านเมอืง ตลอดจนไมเ่ป็นอปุสรรคต่อการท าความสะอาด  

(๒) ก าหนดระยะเวลาพืน้ท่ีผ่อนผันคราวละไมเ่กนิสามปี รวมท้ังก าหนดวันเวลาท่ีผ่อนผัน  ให้
ชัดเจน โดยระบุระยะเวลาเร่ิมต้นและส้ินสุดในการผ่อนผันแต่ละคราวรวมท้ังจัดท าแผนผังแสดงอาณาเขต  พืน้ท่ี
ผ่อนผัน และระบุวันเวลาในแผนผังด้วย  

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์อืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการก าหนดพืน้ท่ีผ่อนผัน ตามท่ีเห็นสมควร  
ข้อ ๑๒ การประชุมคณะกรรมการก าหนดพืน้ท่ีผ่อนผัน ต้องมกีรรมการมาประชุมไมน่้อยกว่า

กึง่หนึ่ง ของจ านวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าประธานกรรมการไมม่าประชุมหรือไมอ่าจ

ปฏิบัติ หน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการซ่ึงมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม  
การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มเีสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอกีหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด  
 

สว่นที ่๒  
คณะกรรมการจัดระเบยีบการจ าหน่ายสนิค้าและคัดเลอืกผู้จ าหน่ายสนิค้า  
 
ข้อ ๑๓ ให้มคีณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า 

ประกอบด้วย  
(๑) นายกเทศมนตรีต าบลหาดเจ้าส าราญ เป็นประธานกรรมการ  
(๒) สมาชิกสภาเทศบาลท่ีสภาเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน  
(๓) ผู้แทนส่วนราชการท่ีมหีน้าท่ีจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพืน้ท่ีตามกฎหมายท่ี  

เกีย่วข้อง เป็นกรรมการ  
(๔) ผู้แทนภาคประชาชน เช่น ผู้แทนประชาชนท่ีมภีูมลิ าเนาอาศัยอยู่ในบริเวณพืน้ท่ีผ่อนผัน  

และผู้แทนผู้จ าหน่ายสินค้าและเมือ่รวมกนัแล้วมจี านวนไมน่้อยกว่ากรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓)  เป็น
กรรมการ  

ให้ข้าราชการหรือพนักงานของเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญท่ีนายกเทศมนตรี ต าบลหาดเจ้า
ส าราญ แต่งต้ังเป็นเลขานุการ  

ข้อ ๑๔ ใหน้ าความในข้อ ๙ และข้อ ๑๐ มาใช้บังคับกบักรรมการตามข้อ ๑๓ (๒) และ (๔) 
โดยอนุโลม  

ข้อ ๑๕ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ของบ้านเมอืงและกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข คณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและ
คัดเลือก ผู้จ าหน่ายสินค้า มหีน้าท่ีให้ค าแนะน าเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและ
คัดเลือก ผู้จ าหน่ายสินค้า ในเร่ืองดังต่อไปนี ้ 
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(๑) ก าหนดวิธีการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในพืน้ท่ีผ่อนผัน เพือ่ความเป็นระเบียบ  
เรียบร้อย ดังต่อไปนี้  

(ก) ก าหนดเขตพืน้ท่ีผ่อนผัน โดยจัดให้มรูีปผังบริเวณพืน้ท่ีผ่อนผันให้ชัดเจน  และปิดประกาศ
ให้ทราบโดยท่ัวกนั  

(ข) ก าหนดความกว้าง ความยาวของช่องทางคนเดินและยานพาหนะเพือ่ความ  สะดวกและไม่
กระทบต่อสิทธิการใช้ท่ีสาธารณะของประชาชน  

(ค) ก าหนดเคร่ืองหมายแสดงอาณาเขตและหมายเลขพืน้ท่ีจ าหน่ายสินค้าแต่ละราย  รวมท้ัง
ช่องทางคนเดินให้ชัดเจน  

(๒) ก าหนดข้อห้ามผู้จ าหน่ายสินค้า ดังต่อไปนี้  
(ก) วางสินค้า อปุกรณ์เคร่ืองมอืหรือส่ิงของนอกเขตพืน้ท่ีท่ีวางจ าหน่ายสินค้าของตน  
(ข) กระท าการใดๆ ท่ีอาจกอ่ให้เกดิอนัตรายต่อประชาชน  
(ค) กระท าการใดๆ อนักอ่ให้เกดิความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะ เช่น การตอก  ตะปูหรือ

ตัดต้นไม ้ 
(ง) กอ่สร้าง ต้ังแผง หรือจัดอปุกรณ์ท่ีเกีย่วข้องกบัการจ าหน่ายสินค้าในลักษณะถาวร  
(๓) ก าหนดข้อพงึปฏิบัติของผู้จ าหน่ายสินค้า ดังต่อไปนี ้ 
(ก) ต้องรักษาความสะอาด จัดหาภาชนะรองรับขยะ  
(ข) ปฏิบัติตามหลักสุขอนามยัเพือ่ประชาชนเพือ่ผู้บริโภค  
(ค) เมือ่เลิกจ าหน่ายสินค้าหรือส้ินสุดระยะเวลาการจ าหน่ายสินค้าในแต่ละวัน  ผู้จ าหน่าย

สินค้าต้องจัดเกบ็สินค้า อปุกรณ์เคร่ืองมอื หรือส่ิงของต่างๆ และน าออกนอกเขตพืน้ท่ีผ่อนผัน  
(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์การเพกิถอนหนังสือรับรองการจ าหน่ายสินค้าของผู้จ าหน่ายสินค้าท่ี  

ฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไมป่ฏิบัติตามข้อพงึปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดระเบียบการ
จ าหน่ายสินค้าในท่ีสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๖  

(๕) ก าหนดวิธีการด าเนินการเกีย่วกบัการคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า ได้แก ่คุณสมบัติของ       
ผู้จ าหน่ายสินค้า การจ าหน่ายสินค้า การประชาสัมพนัธ์ การประกาศรับสมคัร การคัดเลือกซ่ึงอาจท าโดย     
การจับฉลากการประกาศรายชื่อ การจัดท าทะเบียนประวัติและบัตรประจ าตัวผู้จ าหน่ายสินค้า   

(๖) ก าหนดวิธีการด าเนินการอืน่ๆ ตามท่ีเห็นสมควร  
ข้อ ๑๖ ใหน้ าความในข้อ ๑๒ มาใช้บังคับกบัการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบการ

จ าหน่ายสินค้า และคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า โดยอนุโลม  
 

หมวด 3 
สขุลกัษณะในการด าเนินกิจการจ าหน่ายสนิค้าในทีห่รือทางสาธารณะ  

.............................................. 
 
ข้อ ๑๗ การจ าหน่ายสินค้าโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติผู้จ าหน่าย

และผู้ช่วย จ าหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้  
(๑) แต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อย  
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(๒) จัดวางส่ิงของ อปุกรณ์ประกอบการค้าและทรัพย์สินใดๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ไมย่ื่น
ล้ าบริเวณท่ีก าหนด ร่มหรือผ้าใบบังแดด รวมท้ังตัวผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าต้องไมล้่ า  ลงมาใน
ผิวจราจร  

(๓) แผงส าหรับวางขาย เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ รถเข็น ต้องท าด้วยวัสดุท่ีแข็งแรง มขีนาด  และ
ความสูงจากพืน้ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

(๔) รักษาความสะอาดบริเวณท่ีจ าหน่ายสินค้าอยู่เสมอ ท้ังในระหว่างท าการค้า  และหลังจาก
เลิกท าการค้าแล้ว  

(๕) จัดให้มภีาชนะรองรับมลูฝอยท่ีถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพยีงพอ และไมถ่่ายเทท้ิงลงใน
ท่อหรือทางระบายน้ า หรือในท่ีหรือทางสาธารณะ  

(๖) ห้ามจัดวางสินค้าท่ีจ าหน่ายในลักษณะใดๆ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดโดย  
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

(๗) ห้ามกระท าการใดๆกบัต้นไมเ้ช่น พาด ติดต้ัง วางแผงจ าหน่ายสินค้า หรือเกาะเกีย่ว  
สายไฟฟา้ หลอดไฟฟา้ หรืออปุกรณ์ในการจ าหน่ายสินค้า รวมตลอดถึงการตอกตะปูผูกเชือกหรือยึดส่ิงหนึ่ง ส่ิง
ใดโดยเด็ดขาด  

(๘) ห้ามใช้เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ เคร่ืองขยายเสียง หรือเปิดวิทยุเทป หรือกระท าการโดยวิธีอืน่
ใดท่ีกอ่ให้เกดิเสียงดังจนเกดิเหตุเดือดร้อนร าคาญแกผู้่อืน่  

(๙) ห้ามน ารถยนต์รถจักรยานยนต์หรือล้อเล่ือน ไปจอดบนทางเท้าเพือ่จ าหน่ายสินค้า  
(๑๐) หยุดประกอบกจิการเพือ่ประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความสะอาด  

สาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน  
สาธารณสุขประกาศก าหนด  

(๑๑) หลังจากเลิกท าการจ าหน่ายสินค้า ต้องเกบ็วัสดุอปุกรณ์ท่ีใช้ในการจ าหน่ายสินค้า    
ออกจากบริเวณท่ีอนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไมช่ักช้า  

(๑๒) ปฏิบัติการอืน่ใดเกีย่วด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  และ
ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมท้ังระเบียบ ข้อบังคับและค าส่ังของเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 

ข้อ ๑๘ การจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็น
ปกติ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้  

(๑) ปฏิบัติตามข้อ ๑๗ 
(๒) อาหารสดท่ีน ามาจ าหน่าย หรือน ามาประกอบ ปรุงอาหารเพือ่จ าหน่ายต้องเป็นอาหาร    

ท่ีสด ท่ีมคุีณภาพดีสะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมท้ังมกีารเกบ็รักษาในอณุหภูมท่ีิเหมาะสม  
(๓) อาหารแห้งท่ีน ามาจ าหน่าย หรือน ามาประกอบ ปรุงอาหารเพือ่จ าหน่ายต้องสะอาด  

ปลอดภัย ไมม่กีารปนเปือ้นและมกีารเกบ็อย่างเหมาะสม  
(๔) อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท เคร่ืองปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และส่ิงอืน่ท่ีน ามาใช้  

ในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร   
(๕) ให้ปกปิดอาหาร เคร่ืองปรุงอาหาร ภาชนะใส่อาหาร เคร่ืองมอื เคร่ืองใช้ ส าหรับการ  

ประกอบอาหาร ด้วยอปุกรณ์ท่ีสามารถป้องกนัฝุ่นละออง แมลงวัน สัตว์และส่ิงซ่ึงเป็นพาหะน า โรค  รวมท้ังดูแล
รักษาให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ และจัดอาหารแยกตามประเภทสินค้าให้เป็นระเบียบ 

(๖) ท่ีเตรียม ท า ประกอบ ปรุง และวางแผงจ าหน่ายอาหารต้องสูงอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร  
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(๗) น้ าด่ืมและเคร่ืองด่ืมท่ีน ามาจ าหน่ายต้องมคุีณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วย
อาหาร โดยบรรจุในภาชนะท่ีสะอาดมกีารปกปิดและป้องกนัการปนเปือ้นวางสูงจากพืน้อย่างน้อย ๖๐ 
เซนติเมตร  

(๘) น้ าด่ืมหรือเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทต้องวางสูงจากพืน้อย่างน้อย ๑๕  เซนติเมตร  
และต้องท าความสะอาดพืน้ผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดกอ่นน ามาจ าหน่าย  

(๙) น้ าแข็งส าหรับบริโภคต้องสะอาดมคุีณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหารมกีาร  
เกบ็ในภาชนะท่ีสะอาดสภาพดีมฝีาปิดวางสูงจากพืน้อย่างน้อย  ๑๕  เซนติเมตร  ปากขอบภาชนะสูงจากพืน้  
อย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร และไมว่างในบริเวณท่ีอาจกอ่ให้เกดิการปนเปือ้นรวมท้ังต้องไม่น า อาหารหรือส่ิงของ
อย่างอืน่ ไปแช่รวมกบัน้ าแข็งส าหรับบริโภค  

(๑๐) ใช้อปุกรณ์ท่ีสะอาดมด้ีามส าหรับคีบหรือตักน้ าแข็งส าหรับบริโภคโดยเฉพาะ  
(๑๑) แต่งกายสะอาดและเป็นแบบท่ีสามารถป้องกนัการปนเปือ้นสู่อาหารได้และสวมผ้ากนั  

เปือ้นท่ีสะอาดสวมรองเท้าหุม้ส้นมส่ิีงปกปิดเส้นผมมใิห้ตกลงปนเปือ้นในอาหารในขณะเตรียมท าประกอบปรุง  
หรือจ าหน่ายอาหาร  

(๑๒) ต้องล้างมอืและปฏิบัติตนในการเตรียมท าประกอบปรุงจ าหน่ายและเสิร์ฟอาหารให้ถูก  
สุขลักษณะต้องตัดเล็บมอืให้ส้ันถ้ามบีาดแผลมกีารบาดเจ็บการถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมอื  หรือ
นิ้วมอืต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย  

(๑๓) ไมสู่บบุหร่ีขบเค้ียวรับประทานอาหารในขณะเตรียมท าประกอบปรุงจ าหน่ายหรือเสิร์ฟ  
อาหารหรือไมไ่อจามรดบนอาหารและไมก่ระท าการใดๆท่ีจะท าให้เกดิการปนเปือ้นต่ออาหารหรือกอ่ให้เกดิโรค
ได้  

(๑๔) การจ าหน่ายอาหารท่ีต้องมกีารล้างเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ภาชนะและอปุกรณ์ต้องไมถ่่ายเท  
น้ าท่ีมเีศษอาหารหรือไขมนัลงพืน้หรือลงสู่ท่อหรือทางระบายน้ าสาธารณะ  

(๑๕) ดูแลรักษาเคร่ืองมอื เคร่ืองใช้ ภาชนะและอปุกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในการจ าหน่ายอาหาร     
ให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ  

(๑๖) ใช้น้ าสะอาดในการท าประกอบปรุงแช่ล้างอาหารเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ภาชนะอปุกรณ์และ  
ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะเสมอ  

(๑๗) ใช้วัสดุ เคร่ืองมอื เคร่ืองใช้ภาชนะและอปุกรณ์ท่ีสะอาดปลอดภัยส าหรับใส่หรือเตรียม  
ท าประกอบปรุงและจ าหน่ายอาหาร  

(๑๘) จัดให้มท่ีีรองรับมลูฝอยโดยแยกประเภทเป็นแบบแห้งและเปียกท่ีถูกสุขลักษณะ  ไว้ให้
เพยีงพอและไมถ่่ายเทท้ิงลงในท่อหรือทางระบายน้ าหรือในท่ีหรือทางสาธารณะ  

(๑๙) จัดให้มกีารป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพรวมท้ังป้องกนัไมใ่ห้เกดิเหตุ ร า คาญเนื่องจากการ  
จ าหน่ายเตรียมท าประกอบปรุงและเกบ็อาหาร  

(๒๐) ปฏิบัติการอืน่ใดเกีย่วด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ  
ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมท้ังระเบียบข้อบังคับและค าส่ังของเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 

ข้อ ๑๙ การจ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์เล้ียงหรือสัตว์น้ าโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าใน             
ท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้  

(๑) ปฏิบัติตามข้อ ๑๗  
(๒) จัดการฉีดวัคซีนป้องกนัโรคติดต่อ  เช่นโรคพษิสุนัขบ้า  โรคหัดสุนัข  โรคแอนแทรกซ์  

เป็นต้น แกสั่ตว์เล้ียงหรือสัตว์ป่าทุกตัวกอ่นจ าหน่ายไมน่้อยกว่า ๑๕ วัน  
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(๓) ห้ามจ าหน่ายสัตว์ท่ีป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง  
(๔) ใช้กรงหรือคอกหรือภาชนะใช้เล้ียงสัตว์ท่ีเหมาะสมกบัชนิดสัตว์และสะอาดปลอดภัย  
(๕) รักษาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้และอปุกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในการจ าหน่ายสัตว์ให้สะอาดและ  ใช้การได้

ดีอยู่เสมอ  
(๖) จัดให้มท่ีีรองรับมลูฝอยส่ิงปฏิกลูและมลูฝอยติดเชื้อโดยแยกประเภทท่ีถูกสุขลักษณะ      

ไว้ให้เพยีงพอและไมถ่่ายเทท้ิงลงในท่อหรือทางระบายน้ า หรือในท่ีหรือทางสาธารณะ  
(๗) จัดให้มกีารป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพรวมท้ังป้องกนัไมใ่ห้เกดิเหตุ ร า คาญ เนื่องจากการ

จ าหน่าย การกกัขัง และการรักษาความสะอาด  
(๘) ปฏิบัติการอืน่ใดเกีย่วด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ  

ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมท้ังระเบียบ ข้อบังคับ และค าส่ังของเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 
ข้อ ๒๐ การจ าหน่ายสินค้าโดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้าผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่าย

จะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
(๑) จ าหน่ายในบริเวณท่ีอนุญาตให้จ าหน่ายได้  
(๒) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  
(๓) มลูฝอยจากการเร่ขายห้ามท้ิงลงในท่อหรือทางระบายน้ า หรือในท่ีหรือทางสาธารณะ  
(๔) ในขณะท่ีเร่ขายสินค้า ห้ามใช้เคร่ืองขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป หรือส่งเสียงดัง  จนเกดิ

เหตุเดือดร้อนร าคาญแกผู้่อืน่  
(๕) ห้ามน ารถยนต์รถจักรยานยนต์หรือล้อเล่ือนไปจอดบนทางเท้าเพือ่ขายสินค้า  
(๖) หยุดประกอบกจิการเพือ่ประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความสะอาด  

สาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดโดยค าแนะน า ของ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  

(๗) ปฏิบัติการอืน่ใดเกีย่วด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ  
ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมท้ังระเบียบ ข้อบังคับ และค าส่ังของเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 

ข้อ ๒๑ การจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้าผู้จ าหน่ายและ
ผู้ช่วย จ าหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้  

(๑) ปฏิบัติตามข้อ ๒๐  
(๒) อาหารสดท่ีน ามาจ าหน่ายหรือน ามาประกอบปรุงอาหารเพือ่จ าหน่ายต้องเป็นอาหารท่ีสด  

ท่ีมคุีณภาพดีสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภครวมท้ังมกีารเกบ็รักษาในอณุหภูมท่ีิเหมาะสม  
(๓) อาหารแห้งท่ีท ามาจ าหน่ายหรือน ามาประกอบปรุงอาหารเพือ่จ าหน่ายต้องสะอาด  

ปลอดภัยไมม่กีารปนเปือ้นและมกีารเกบ็อย่างเหมาะสม  
(๔) อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทเคร่ืองปรุงรสและวัตถุเจือปนอาหารต้องปลอดภัยได้  

มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  
(๕) ให้ปกปิดอาหารเคร่ืองปรุงอาหารภาชนะใส่อาหารเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ส าหรับการประกอบ

อาหารด้วย อปุกรณ์ท่ีสามารถป้องกนัฝุ่นละอองแมลงวันสัตว์และส่ิงซ่ึงเป็นพาหะน าโรครวมท้ังดูแลรักษาให้
สะอาดและ ใช้การได้ดีอยู่เสมอและจัดอาหารแยกตามประเภทสินค้าให้เป็นระเบียบ  

(๖) ใช้วัสดุภาชนะหีบห่อท่ีสะอาดปลอดภัยส าหรับใส่อาหาร  
(๗) ท่ีเตรียมท าประกอบปรุงและจ าหน่ายอาหารต้องสูงอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร  
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(๘) น้ าด่ืมและเคร่ืองด่ืมท่ีน ามาจ าหน่ายต้องมคุีณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วย  
อาหารโดยบรรจุในภาชนะท่ีสะอาดมกีารปกปิดและป้องกนัการปนเปือ้นวางสูงจากพืน้อย่างน้อย ๖๐ 
เซนติเมตร  

(๙) น้ าด่ืมหรือเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทต้องวางสูงจากพืน้อย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร  
และต้องท าความสะอาดพืน้ผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดกอ่นน ามาจ าหน่าย  

(๑๐) น้ าแข็งส าหรับบริโภคต้องสะอาดมคุีณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  มกีาร
เกบ็ในภาชนะท่ีสะอาดสภาพดีมฝีาปิด วางสูงจากพืน้อย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพืน้  
อย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร และไมว่างในบริเวณท่ีอาจกอ่ให้เกดิการปนเปือ้น รวมท้ังต้องไมน่ าอาหารหรือ  
ส่ิงของอย่างอืน่ไปแช่รวมกบัน้ าแข็งส าหรับบริโภค  

(๑๑) ใช้อปุกรณ์ท่ีสะอาดมด้ีามส าหรับคีบหรือตักน้ าแข็งส าหรับบริโภคโดยเฉพาะ  
(๑๒) แต่งกายสะอาดและเป็นแบบท่ีสามารถป้องกนัการปนเปือ้นสู่อาหารได้และสวมผ้ากนั  

เปือ้นท่ีสะอาดสวมรองเท้าหุม้ส้นมส่ิีงปกปิดเส้นผมมใิห้ตกลงปนเปือ้นในอาหารในขณะเตรียมท าประกอบปรุง  
หรือจ าหน่ายอาหาร  

(๑๓) ต้องล้างมอืและปฏิบัติตนในการเตรียมท าประกอบปรุงจ าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร  ให้ถูก
สุขลักษณะ ต้องตัดเล็บมอืให้ส้ัน ถ้ามบีาดแผลมกีารบาดเจ็บการถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณ  มอืหรือ
นิ้วมอืต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย  

(๑๔) ไมสู่บบุหร่ีขบเค้ียวรับประทานอาหารในขณะเตรียมท าประกอบปรุงจ าหน่ายหรือเสิร์ฟ  
อาหารหรือไมไ่อจามรดบนอาหารและไมก่ระท าการใดๆท่ีจะท าให้เกดิการปนเปือ้นต่ออาหารหรือกอ่ให้เกดิโรค
ได้  

(๑๕) การจ าหน่ายอาหารท่ีต้องมกีารล้างเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ภาชนะและอปุกรณ์ต้องไมถ่่ายเท  
น้ าท่ีมเีศษอาหารหรือไขมนัลงพืน้หรือลงสู่ท่อหรือทางระบายน้ าสาธารณะ  

(๑๖) ดูแลรักษาเคร่ืองมอื เคร่ืองใช้ ภาชนะและอปุกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในการจ าหน่ายอาหารให้  
สะอาดและใช้การได้ดีเสมอ  

(๑๗) ใช้น้ าสะอาดในการท าประกอบ ปรุง  แช่  ล้างอาหาร เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ภาชนะและ
อปุกรณ์ ต่างๆและปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะเสมอ  

(๑๘) ใช้วัสดุภาชนะอปุกรณ์ท่ีสะอาดปลอดภัยส าหรับใส่หรือเตรียมท าประกอบปรุงและ  
จ าหน่ายอาหาร  

(๑๙) จัดให้มท่ีีรองรับมลูฝอยโดยแยกประเภทเป็นแบบแห้งและเปียกท่ีถูกสุขลักษณะ  ไว้ให้
เพยีงพอและไมถ่่ายเทท้ิงลงในท่อหรือทางระบายน้ าหรือในท่ีหรือทางสาธารณะ  

(๒๐) จัดให้มกีารป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพรวมท้ังป้องกนัไมใ่ห้เกดิเหตุร าคาญ เนื่องจากการ  
จ าหน่ายเตรียมท าประกอบปรุงและเกบ็อาหาร  

(๒๑) ปฏิบัติการอืน่ใดเกีย่วด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ  
ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมท้ังระเบียบ ข้อบังคับ และค าส่ังของเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 

ข้อ ๒2 การจ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์เล้ียงหรือสัตว์น้ าโดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า                  
ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้   

(๑) ปฏิบัติตามข้อ ๒๐  
(๒) จัดการฉีดวัคซีนป้องกนัโรคติดต่อ  เช่นโรคพษิสุนัขบ้า  โรคหัดสุนัข  โรคแอนแทรกซ์   

เป็นต้น แกสั่ตว์เล้ียงหรือสัตว์ป่าทุกตัวกอ่นจ าหน่ายไมน่้อยกว่า ๑๕ วัน  
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(๓) ห้ามจ าหน่ายสัตว์ท่ีป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง  
(๔) ใช้กรงหรือคอกหรือภาชนะใช้เล้ียงสัตว์ท่ีเหมาะสมกบัชนิดสัตว์และสะอาดปลอดภัย  
(๕) รักษาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้และอปุกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการจ าหน่ายสัตว์ให้สะอาดและใช้การ  

ได้ดีอยู่เสมอ  
(๖) จัดให้มกีารป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพรวมท้ังป้องกนัไมใ่ห้เกดิเหตุ ร า คาญ เนื่องจากการ  

จ าหน่ายการกกัขังและการรักษาความสะอาด  
(๗) ปฏิบัติการอืน่ใดเกีย่วด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ  

ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมท้ังระเบียบ ข้อบังคับ และค าส่ังของเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 
 

หมวด 4 
ใบอนุญาต  

.............................................. 
 
ข้อ 23 ห้ามมใิห้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะไมว่่าจะเป็นการจ าหน่ายโดย

ลักษณะ วิธีการจัดวางสินค้าท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติหรือเร่ขายสินค้าเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  

ข้อ 24 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมคุีณสมบัติและไมม่ลัีกษณะต้องห้ามตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า   

ข้อ 25 ผู้ใดจะขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ซ่ึงเป็นพืน้ท่ีผ่อน ผัน 
โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติหรือลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า ให้ย่ืน ค า ขอรับ  
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกบัหลักฐานตามแบบท่ีเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญก าหนด ดังนี้ 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้ง 
(2) ผลการตรวจสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ของผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า  
ท่ีได้รับการรับรองภายใน ๓๐ วัน 
(3) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ท่ีเกีย่วข้อง ( ถ้าม ี) 
(4) ใบมอบอ านาจ ( กรณีท่ีมกีารมอบอ านาจ ) 
(5) รูปถ่ายหน้าตรงคร่ึงตัวขนาด ๑ x๑ นิ้ว ไมส่วมหมวก ไมส่วมแว่นตาด าของผู้ได้รับ

ใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายคนละ ๓ รูป เพือ่ติดไว้ในทะเบียน ๑ รูป ในใบอนุญาต ๑ รูป และบัตร
สุขลักษณะประจ าตัวอกี ๑ รูป  

(6) หลักฐานผ่านการอบรมของผู้ประกอบกจิการและผู้สัมผัสอาหาร (กรณีเป็นการจ าหน่าย
สินค้าประเภทอาหาร) 

เมือ่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขออนุญาตแล้ว
เห็นว่า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตพร้อมบัตร  
ประจ าตัวผู้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญก าหนด  ในการออก
ใบอนุญาตตามวรรคสองให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิดหรือประเภทของสินค้าลักษณะ  วิธีการจ าหน่ายสินค้า
และสถานท่ีท่ีจะจัดวางสินค้า เพือ่จ าหน่ายในกรณีท่ีจะมกีารจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใด  เป็นปกติรวมท้ังจะ
ก าหนดเง่ือนไขอย่างใด ตามท่ีเห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยกไ็ด้  
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ข้อ 26 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกบัช าระค่าธรรมเนียมตามอตัราท้ายเทศ
บัญญัตินี้ ภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมไิด้มารับใบอนุญาต
และ ช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิ ใบอนุญาตให้มอีายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออก
ใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพยีงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ  

ข้อ 27 เมือ่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้า ให้ย่ืน ค า ขอต่อ    
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ีเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญก าหนด ภายใน 30 วัน กอ่นใบอนุญาตส้ินอายุ  
เมือ่ได้ย่ืนค าขอพร้อมช าระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกจิการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไมต่่อ
ใบอนุญาต  

ข้อ 28 เมือ่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทสินค้า หรือลักษณะ
วิธีการจ าหน่าย หรือสถานท่ีท่ีจะจัดวางสินค้า เพือ่จ าหน่ายให้แตกต่างไปจากท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต ให้ย่ืน ค า ขอ
ต่อเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นตามแบบท่ีเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญก าหนด พร้อมกบัหลักฐานต่างๆตามท่ี        
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด ให้ใช้ใบอนุญาตท่ีเปล่ียนแปลงนั้นได้เท่ากบัระยะเวลาท่ีเหลือของอายุใบอนุญาต
เดิม  

ข้อ 29 เมือ่ได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ  
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไมถู่กต้องหรือไมส่มบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการหรือเง่ือนไขท่ีก าหนดในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวบรวมความไมถู่กต้อง  หรือความไม่
สมบูรณ์นั้นท้ังหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแกไ้ขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกนั  และในกรณี จ า เป็นท่ี
จะต้องส่งคืนค าขอแกผู้่ขออนุญาต กใ็ห้ส่งคืนค าขอพร้อมท้ังแจ้งความไมถู่กต้องหรือ  ความไมส่มบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมหีนังสือแจ้งค าส่ังไมอ่นุญาต 
พร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับ ค า ขอ ซ่ึงมรีายละเอยีดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามท่ีก าหนด ในเทศบัญญัตินี้ ในกรณีท่ีมเีหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไมอ่าจออกใบอนุญาตหรือ
ยังไมอ่าจมคี าส่ังไมอ่นุญาต ได้ภายในก าหนดตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อกีไมเ่กนิสองคร้ัง คร้ังละไม่
เกนิสิบห้าวัน แต่ต้อง มหีนังสือแจ้งการขยายเวลา และเหตุจ าเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตทราบกอ่นส้ิน
ก าหนดเวลา ตามวรรคสอง หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี  

ข้อ 30 ในกรณีท่ีใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประ จ า ตัวสูญหายถูกท าลายหรือช ารุด
สาระส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตย่ืนค าขอใบแทนใบอนุญาตหรือขอรับบัตรสุขลักษณะประ จ า ตัวใหมแ่ล้วแต่กรณี
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบท่ีก าหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึง การสูญหาย ถูกท าลายหรือ
ช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้  

(๑) ในกรณีสูญหายหรือถูกท าลายให้ผู้ย่ืน ค าขอ มา แจ้ง ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพือ่ขอออก
ใบอนุญาตฉบับใหม ่ 

(๒) ในกรณีช ารุดในข้อสาระส าคัญให้ผู้ย่ืนค าขอน าใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะปร ะจ า ตัว
เดิม มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  

(๓) รูปถ่ายของผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วยจ าหน่ายขนาด ๑x๑ นิ้ว จ านวนคนละ ๓ รูป  
ข้อ 31 การออกใบแทนใบอนุญาตหรือการออกบัตรสุขลักษณะประจ าตัวใหม ่ให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่น ด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขดังต่อไปนี้  
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญก าหนด        

โดยประทับตราสีแดงค าว่า “ใบแทน” ก ากบัไว้ด้วย และให้มวัีนเดือนปีท่ีออกใบแทน พร้อมท้ังลงลายมอืชื่อ  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน  
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(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากบัระยะเวลาท่ีเหลือของอายุใบอนุญาตเดิม  
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหายถูกท าลายหรือ ช า รุด           

ในสาระส าคัญของใบอนุญาตเดิม แล้วแต่กรณีและลงเล่มท่ีเลขท่ีปีของใบแทน  
(๔) กรณีบัตรสุขลักษณะประจ าตัวให้ออกบัตรสุขลักษณะประ จ า ตัวใหมต่ามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลหาดเจ้าส าราญก าหนด โดยประทับตราสีแดงความ “ใบแทน” ก ากบัไว้ด้วย  
ข้อ 32 ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ได้เฉพาะผู้รับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง

สาธารณะ ซ่ึงระบุไว้ในใบอนุญาตไมเ่กนิหนึ่งคน  
ข้อ 33 ในขณะท าการจ าหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ผู้รับใบอนุญาต  

ต้องแสดงใบอนุญาตของตนได้เสมอ และท าการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะตามประเภทสินค้า  และ
ลักษณะการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะท่ีได้ก าหนดไว้ในใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วย  
จ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ต้องติดบัตรสุขลักษณะประ จ า ตัวไว้ท่ีหน้าอกเส้ือด้านซ้ายตลอดเวลา     
ท่ีจ าหน่ายสินค้า  

ข้อ 34 ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ไมป่ฏิบัติหรือปฏิบัติไมถู่กต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไ้ขเพิม่เติมกฎกระทรวงหรือเทศ
บัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตท่ีก าหนดไว้เกีย่วกบัการประกอบกจิการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตาม
เทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอี านาจส่ังพกัใบอนุญาตได้ภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไมเ่กนิสิบ
ห้าวัน ในกรณีท่ีผู้รับอนุญาตถูกส่ังพกัใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองคร้ัง และมเีหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพกัใช้ใบอนุญาตอกี  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกค าส่ังเพกิถอนใบอนุญาตนั้นกไ็ด้  

ข้อ 35 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี อ า นาจออกค าส่ังเพกิถอนใบอนุญาตเมือ่ปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต  

(1) ถูกส่ังพกัใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองคร้ังขึ้นไป และมเีหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพกัใช้ใบอนุญาตอกี  
(2) ต้อง ค าพพิากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข        

พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิม่เติม  
(3) ไมป่ฏิบัติหรือปฏิบัติไมถู่กต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

และท่ีแกไ้ขเพิม่เติม กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองท่ีก าหนดไว้  
เกีย่วกบัการประกอบกจิการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไมป่ฏิบัติหรือปฏิบัติไมถู่กต้องนั้น  
กอ่ให้เกดิอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมผีลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสม  
กบัการด ารงชีพของประชาชน  

ข้อ ๓6 ค าส่ังพกัใช้ใบอนุญาตและค าส่ังเพกิถอนใบอนุญาตให้ ท า เป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไมพ่บผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไมย่อมรับค าส่ังดังกล่าว ให้ส่งค าส่ังโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าส่ังนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมลิ าเนาหรือ ส า นักงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่า ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบค าส่ังแล้วต้ังแต่เวลาท่ีค าส่ังไปถึงหรือวันปิดค าส่ังแล้วแต่กรณี  

ข้อ 37 ผู้ถูกส่ังเพกิถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกจิการท่ีถูกเพกิ
ถอน ใบอนุญาตอกีไมไ่ด้จนกว่าจะพน้ก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพกิถอนใบอนุญาต  

 
 
 
 



- ๑๔ - 

 

 
หมวด 5 

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ  
.............................................. 

 
ข้อ 38 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอตัราท่ีก าหนดไว้ บัญชี

อตัราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาต ส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก 
ส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมในวันท่ีมาย่ืน ค า ขอต่อใบอนุญาต ถ้ามไิด้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีก าหนดให้ช าระค่าปรับเพิม่ขึ้นอกีร้อยละย่ีสิบของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างช าระ 
เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาต จะได้บอกเลิกการด าเนินกจิการนั้นกอ่นถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป                  
ในกรณีท่ีผู้มหีน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกนัเกนิกว่าสองคร้ัง  ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมอี านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกจิการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน   

ข้อ 39 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของเทศบาล ต าบล
หาดเจ้าส าราญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕ - 

 

 
หมวด 6 

บทก าหนดโทษ  
.............................................. 

 
ข้อ 40 ผู้ใดฝ่าฝืนค าส่ังของเจ้าพนักงานหรือไมป่ฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามท่ี

ก าหนด ไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไ้ขเพิม่เติม  
 
 

บทเฉพาะกาล  
............................................... 

 
ข้อ 41 บรรดาใบอนุญาตท่ีออกตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ เร่ือง การจ าหน่าย

สินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.2555 กอ่นวันท่ีเทศบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ใช้ได้จนกว่าจะส้ินอายุและผู้ได้รับ
อนุญาตอาจย่ืนค าขอต่ออายุได้เว้นแต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมคี าส่ังเป็นอย่างอืน่ 

ข้อ 42 ค าขออนุญาตใดๆ ท่ีได้ย่ืนตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ เร่ือง การจ าหน่าย
สินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.2555 และถ้าค าขออนุญาตดังกล่าวมขี้อความแตกต่างไปจากค าขออนุญาต
ตามเทศบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอี านาจส่ังให้แกไ้ขเพิม่เติมค าขออนุญาตเพือ่ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
นี้ได้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี..................เดือน...................................พ.ศ. ๒๕66 
 

 
     (ลงชื่อ) 
           (นางศิริรัตน์  ทรงความด)ี 
          นายกเทศมนตรีต าบลหาดเจ้าส าราญ 
 
 

                เหน็ชอบ 
 

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

 
 
 
 



- ๑๖ - 

 

 
(ร่าง) 

บญัชีอัตราค่าธรรมเนียม  
ทา้ยเทศบญัญัติ เทศบาล ต าบลหาดเจ้าส าราญ  

เรื่อง การจ าหน่ายสนิค้าในทีห่รือทางสาธารณะ พ.ศ. .... 
 
ล าดบั รายการ ค่าธรรมเนียม 
 
1 
 
 
 
 

ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
(ก) จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใด โดยปกติ 
- ขนาดพืน้ท่ีไมเ่กนิ    ๔  ตารางเมตร 
- มขีนาดพืน้ท่ีมากกว่า  ๔ - ๑๐  ตารางเมตร 
- มขีนาดพืน้ท่ีมากกว่า  ๑๐  ตารางเมตร 
 

 
 

300 บาท 
400  บาท 
500 บาท 

 

2 
 

(ข) เร่ขาย 100 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


