
 

 

 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติต าบลฉวาง 
เร่ือง  การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ค าชี้แจง: วัตถุประสงค์ของการจัดท าแบบสอบถามฉบับนี้เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่เทศบาลต าบลฉวางและประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตราร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลฉวาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โปรดท าเครื่องหมาย / ลงใน  ตามความเห็นของท่าน 
 
๑. เพศ   ชาย  หญิง 
 
๒. อายุ   ไม่เกิน ๓๐ ปี   ๓๑-๔๐ ปี   ๔๑-๕๐ ปี 
   ๕๑-๖๐ ปี   ๖๑ ปีขึ้นไป 
 
๓. อาชีพ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ   พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัท 
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๔. ท่านเปน็ผู้ใช้บริการซื้อหรือจ าหน่ายสินค้าบนที่หรือทางสาธารณะ ของเทศบาลต าบลฉวาง หรือไม่ 
   ใช้บริการ    ผู้จ าหน่าย 
   ไม่ใช้บริการ 
๕. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง    
    สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง 
เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖5 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ในการเสนอร่างเทศบัญญตัิเทศบาลต าบลฉวาง 

เร่ือง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖5 
-------------------------------- 

 
 

หลักการ 
 

ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2543 
 
 

เหตุผล 
 

                โดยที่เทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2543 
ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะได้ประกาศใช้ใน
เขตเทศบาลต าบลฉวางมาเป็นระยะเวลานาน และมีหลักเกณฑ์ในการควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สมควรก าหนดสุขลักษณะในการด าเนินกิจการการจ าหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด าเนินการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
( ร่าง ) 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง 
เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖5 

 
  โดยที่เป็นการสมควรตรา เทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง ว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ.2565  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  เทศบาลต าบลฉวาง โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลต าบลฉวาง และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

  ข้อ ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖5”  

  ข้อ ๒  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลฉวาง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลฉวางแล้วเจ็ดวัน 

  ข้อ 3  ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   
พ.ศ. ๒๕43 

  ข้อ 4  ในเทศบัญญัตินี้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลฉวาง 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ได้รับการแต่งตั้งตามตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกตามระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีเขตอ านาจในเทศบาลต าบล
ฉวาง 
             “ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
             “สินค้า” หมายความว่าสิ่งของที่ซื้อขายกัน ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย 
     “อาหาร”หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  
     “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่าสถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
       “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก
หรือมีกลิ่นเหม็น 
       “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัสถุถุงพลาสติก ภาชนะ
ที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์  ซากสัตว์   หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืนและหมายความ
รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
                 “แผงลอยจ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า แคร่ แท่น โต๊ะ แผง รถเข็น หรือพาหนะอ่ืนใดที่ขาย
อาหาร เครื่องดื่ม น้ าแข็ง โดยตั้งประจ าที่ 
 

/ “เร่ขาย” ... 
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                 “เร่ขาย” หมายความว่า การน าอาหารสินค้าอ่ืนใด เร่ขายไปในที่หรือทางสาธารณะ โดยไม่จัดวาง
เป็นประจ าในที่หนึ่งที่ใด 

ข้อ 5  ให้นกยกเทศมนตรีต าบลฉวาง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ 
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

--------------------------- 
  ข้อ 6  ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  ข้อ 7  ห้ามผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าตนเป็นโรคติดต่อที่
ระบุไว้ หรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจปรากฏว่าตนเป็นพาหะของโรค และได้รับแจ้งความเป็นหนังสือแจ้ง
ว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อซึ่งระบุไว้ดังต่อไปนี้  
                   (๑) อหิวาตกโรค 
                              (๒) ไข้รากสาดน้อย หรือไข้ไทฟอยด์ 
                              (๓) บิด 

                           (๔) ไข้สุกใส 
                        (๕) หัด 
                        (๖) คางทูม 

                              (๗) วัณโรค 
                          (๘) โรคเรื้อน 

                              (๙) โรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
                              (๑๐) ไข้หวัดใหญ่ 
                              (11) โรคอ่ืนที่ต้องแจ้งความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งออกตามความใน
กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
 

หมวด 2 
คณะกรรมการ 

--------------------------- 
ส่วนที่ 1 

คณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผัน 

  ข้อ 8  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผัน” ประกอบด้วย 
             (๑) นายกเทศมนตรีต าบลฉวาง เป็นประธานกรรมการ 
                              (๒) สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลต าบลฉวางคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 

/(3) ผู้แทนส่วน... 
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                              (๓) ผู้แทนส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนที่ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ 
                           (๔) ผู้แทนภาคประชาชน เช่น ชุมชน องค์กร สมาคม และผู้แทนสาขาอาชีพต่างๆ และ
เมื่อรวมกันแล้วมีจ านวนไม่น้อยกว่ากรรมการตาม (1) (2) และ (3) เป็นกรรมการ 

  ให้ข้าราชการหรือพนักงานของเทศบาลต าบลฉวางที่นายกเทศมนตรีต าบลฉวางแต่งตั้งเป็น
เลขานุการ 

  การด าเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่
สาธารณะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ 9  กรรมการตามข้อ 8 (2) และ (4) มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้ง
อีกได้ 

เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการใหม่ภายในหกสิบวัน ในระหว่าง
ที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไป
จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ข้อ 10  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการตามข้อ 8 (2) และ (4) พ้นจากต าแหน่ง
เมื่อ (1) ตาย  (2) ลาออก 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการที่
แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างลงให้ผู้ได้รับ
แต่งตั้งนั้นด ารงต าแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น ทั้งนี้ ในกรณีการแต่งตั้งแทน
ต าแหน่งที่ว่าง หากวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผันประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเทา่ที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามวรรคสอง 

ข้อ 11  คณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน มีหน้าที่ให้ค าแนะน าเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการ
ก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผันน ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
             (๑) ก าหนดพ้ืนที่ที่มีการจ าหน่ายสินค้าเป็นพ้ืนที่ผ่อนผัน หรืออาจก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน
เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ที่สาธารณะในการสัญจร โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนไม่เป็นอุปสรรคต่อการท าความสะอาด 
                              (๒) ก าหนดระยะเวลาพ้ืนที่ผ่อนผันคราวละไม่เกินสามปี รวมทั้งก าหนดวันเวลาที่ผ่อนผัน
ให้ชัดเจน โดยระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการผ่อนผันแต่ละคราว รวมทั้งจัดท าแผนผังแสดงอาณาเขตพ้ืนที่
ผ่อนผัน และระบุวันเวลาในแผนผังด้วย 
                              (3) ก าหนดหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการก าหนดพื้นที่ผ่อนผัน ตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อ 12  การประชุมคณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

/การวินิจฉัย... 



 

-4- 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

 
ส่วนที่ 2 

คณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า 

  ข้อ 13  ให้มีคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า 
ประกอบด้วย 
             (๑) นายกเทศมนตรีต าบลฉวาง เป็นประธานกรรมการ 
                              (๒) สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลต าบลฉวางคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
    (๓) ผู้แทนส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนที่ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ 
                           (๔) ผู้แทนภาคประชาชน เช่น ผู้แทนประชาชนที่มีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ในบริ เวณพ้ืนที่ผ่อน
ผัน และผู้แทนผู้จ าหน่ายสินค้า และเมื่อรวมกันแล้วมีจ านวนไม่น้อยกว่ากรรมการตาม (1) (2) และ (3) เป็น
กรรมการ 

ให้ข้าราชการหรือพนักงานของเทศบาลต าบลฉวางที่นายกเทศมนตรีต าบลฉวางแต่งตั้งเป็น 
เลขานุการ 

ข้อ 14  ให้น าความในข้อ 9 และข้อ 10 มาใช้บังคับกับกรรมการตามข้อ 13 (2) และ (4) โดย
อนุโลม 

ข้อ 15  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่างด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองและกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข คณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้
จ าหน่ายสินค้า มีหน้าที่ให้ค าแนะน าเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่าย
สินค้า ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดวิธีการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในพ้ืนที่ผ่อนผัน เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ก าหนดเขตพ้ืนที่ผ่อนผัน โดยจัดให้มีรูปผังบริเวณพ้ืนที่ผ่อนผันให้ชัดเจน และปิด
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   (ข) ก าหนดความกว้าง ความยาวของช่องทางคนเดินและยานพาหนะเพ่ือความสะดวกและ
ไม่กระทบต่อสิทธิการใช้ที่สาธารณะของประชาชน 
   (ค) ก าหนดเครื่องหมายแสดงอาณาเขตและหมายเลขพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าแต่ละราย 
รวมทั้งช่องทางคนเดินให้ชัดเจน 

(2) ก าหนดข้อห้ามผู้จ าหน่ายสินค้า ดังต่อไปนี้ 
   (ก) วางสินค้า อุปกรณ์เครื่องมือหรือสิ่งของนอกเขตพ้ืนที่ที่วางจ าหน่ายสินค้าของตน 
   (ข) กระท าการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน 
   (ค) กระท าการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะ เช่น การตอกตะปู
หรือตัดต้นไม ้
   (ง) ก่อสร้าง ตั้งแผง หรือจัดอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายสินค้าในลักษณะถาวร 

/(3) ก าหนดข้อ... 
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(3) ก าหนดข้อพึงปฏิบัติของผู้จ าหน่ายสินค้า ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ต้องรักษาความสะอาด จัดหาภาชนะรองรับขยะ 
   (ข) ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยเพ่ือประชาชนเพื่อผู้บริโภค 
   (ค) เมื่อเลิกจ าหน่ายสินค้าหรือสิ้นสุดระยะเวลาการจ าหน่ายสินค้าในแต่ละวัน ผู้จ าหน่าย
สินค้าต้องจัดเก็บสินค้า อุปกรณ์เครื่องมือ หรือสิ่งของต่างๆ และน าออกนอกเขตพ้ืนที่ผ่อนผัน 

(4) ก าหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอนหนังสือรับรองการจ าหน่ายสินค้าของผู้จ าหน่ายสินค้าที่ฝ่าฝืน 
ข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในที่
สาธารณะ พ.ศ.2546 

(5) ก าหนดวิธีการด าเนินการเก่ียวกับการคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า ได้แก่ คุณสมบัติของผู้จ าหน่าย 
สินค้า การจ าหน่ายสินค้า การประชาสัมพันธ์ การประกาศรับสมัคร การคัดเลือกซึ่งอาจท าโดยการจับฉลาก การ
ประกาศรายชื่อ การจัดท าทะเบียนประวัติและบัตรประจ าตัวผู้จ าหน่ายสินค้า 

(6) ก าหนดวิธีการด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อ 16  ให้น าความในข้อ 12 มาใช้บังคับการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้า
และคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า โดยอนุโลม 
 

หมวด 3 
สุขลักษณะในการด าเนินกิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

--------------------------- 
  ข้อ 17  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด
เป็นปกติผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) แต่งกายให้สะอาดและเรียบร้อย ขณะท าการจ าหน่ายสินค้า 
(๒) ให้จัดวางสินค้าที่จ าหน่ายบนแผงวางสินค้าหรือจัดวางในลักษณะอ่ืนตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (๓) แผงวางสินค้าท าด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
                     (๔) จัดวางสินค้าและสิ่งของใดๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ยื่นล้ าออกนอกบริเวณที่ก าหนดทั้งนี้
รวมทั้งตัวของผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยผู้จ าหน่ายสินค้าด้วย 
                     (๕) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่ีจ าหน่ายสินค้าอยู่เสมอ ทั้งในระหว่างการจ าหน่ายและหลังจาก
เลิกจ าหน่ายแล้ว 
                     (๖) ห้ามมิให้กระท าการใดๆที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน เช่น การใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่อง
ขยายเสียง หรือเปิดวิทยุเทป เป็นต้น 
                     (๗) เมื่อสิ้นการจ าหน่ายทุกครั้งต้องเก็บสินค้าและสิ่งของใดๆ ที่เกี่ยวข้องจากบริเวณที่จ าหน่ายให้
เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า 
                     (๘) หยุดการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
 
 

/(9) การอ่ืนที่... 
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                    (๙) การอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศก าหนด 
                    (๑๐) ผู้จ าหน่ายสินค้าจะต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยให้เพียงพอ และไม่รั่ว ไม่ซึม มีฝาปิดทุกแผง 
หลังการจ าหน่ายแต่ละวันต้องมีการเก็บรวบรวมมูลฝอยน าไปก าจัดหรือน าไปทิ้งในที่ รวบรวมมูลฝอยและท าความ
สะอาดบริเวณพ้ืน รางระบายน้ าให้สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มูลฝอย และคราบไขมันตกค้าง 

ข้อ 18  การจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร ประเภทแผงลอยจ าหน่ายอาหารในที่หรือทาง 
สาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ ายอาหารจะต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

         (๑) ปฏิบัติตามข้อ 17 
(2) แผงจ าหน่ายอาหารและสถานที่เตรียมปรุงอาหารท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีสภาพดี 

เป็นระเบียบอยู่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
               (3) อาหารปรุงสุกมีการปกปิดหรือมีการป้องกันสัตว์แมลงน าโรค 
               (4) สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสารบบอาหาร (อย.) 
               (5) น้ าดื่มต้องเป็นน้ าที่สะอาด ใส่ในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด มีก๊อกหรือทางเทรินน้ า 

                    (6) เครื่องดื่มต้องใส่ภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิดและมีที่ตักที่มีด้ามยาวหรือมีก๊อกหรือทางเทรินน้ า 
               (7) น้ าแข็งที่ใช้บริโภค 
                          7.๑ ต้องสะอาด 

                               7.๒ เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปิด อยู่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
                          7.๓ ที่ตักน้ าแขง็มีด้ามยาว 
                          7.๔ ต้องไม่น าอาหารหรือสิ่งของอย่างอ่ืนไปแช่ไว้ในน้ าแข็งท่ีใช้บริโภค 

                    (8) ล้างภาชนะด้วยน้ ายาล้างภานะ แล้วล้างด้วยน้ าสะอาด ๒ ครั้งหรือล้างด้วยน้ าไหลและอุปกรณ์
การล้างต้องวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 

                (9) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามข้ึนในภาชนะโปร่งสะอาดหรือวางเป็นระเบียบในภาชนะ 
โปร่งสะอาดและมีการปกปิดเก็บสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
                 (10) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารโดยภาชนะที่สามารถป้องกันการกระจายของขยะมูล
ฝอย เศษอาหารออกมาสู่บริเวณภายนอกและมีการน าไปก าจัดทุกวัน 
                 (๑1) ผู้สัมผัสอาหาร ได้แก่ ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ ผู้เตรียม ผู้ล้างภาชนะ ต้องแต่งกายสะอาดและสวมเสื้อมี
แขน ส าหรับผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาดและสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผมให้เรียบร้อย 
                 (๑2) อาหารที่ปรุงส าเร็จแล้วและผักสดพร้อมรับประทาน ให้หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสอาหาร
โดยตรง ควรใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารนั้นๆ โดยเฉพาะ 
                 (๑3) ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดบาดแผลให้มิดชิด กรณีมีบาดแผลหรือฝีที่มีหนอง
จะต้องหยุดหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มือสัมผัสกับอาหารโดยตรง 
                  (๑4) ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียมท าประกอบปรุงหรือจ าหน่ายอาหาร  ไม่ไอ หรือจามรดบนอาหาร 
                  (๑5) ไม่เททิ้งเศษอาหารหรือน้ าที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้ าสาธารณะ 
                  (๑6) ใช้ภาชนะบรรจุอาหารเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหารที่สะอาด 
 

/(17) อาหารสด... 
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                   (๑7) อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนน ามาปรุง เนื้อสัตว์ทุกชนิดต้องเก็บไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 
5 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจเป็นตู้เย็นหรือแช่น้ าแข็งและการเก็บอาหารประเภทต่างๆจะต้องมีการแยกเก็บเป็นสัดส่วน
ไม่ให้ปะปนกัน 
                   (18) ภาชนะที่บรรจุอาหารหรือใส่เครื่องปรุงรสต่างๆต้องใช้วัสดุและมีการออกแบบที่ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาลอาหารและปลอดภัย 
                   (19) แผงลอยจ าหน่ายอาหารที่มีการใช้น้ ามันและความร้อนจากเปลวไฟในการปรุงโครงสร้างต้อง
แข็งแรงมีอุปกรณ์ป้องกันการกระเด็นของน้ ามันและเปลวไฟ ต้องวางอยู่ในที่ซึ่งปลอดภัย ไม่เป็นทางสัญจรของ
ประชาชนและไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน 
                    (20) แผงลอยจ าหน่ายอาหารที่มีการใช้ก๊าสหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการปรุงอาหารต้องตั้งถังก๊าซบน
พ้ืนราบและแข็ง อยู่ห่างจากแหล่งที่มีอุณหภูมิเกิน ๕๒ องศาเซลเซียส และเปลวไฟหรือประกายไฟหรือวัสดุที่ท าให้
เกิดไฟไหม้ได้ง่ายไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร ท่อน าก๊าซชนิดอ่อนควรใช้สายยางหรือสายพลาสติกชนิดหนาและเป็นชนิดที่
ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ โดยมีความยาวท่อไม่เกิน ๒ เมตร และต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงที่เกิดจาก
ก๊าซได้ ติดตั้งในที่สามารถหยิบใช้ได้ง่ายเมื่อเกิดเพลิงไม้ และต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงทุกปี 

ข้อ 19  การจ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า หรือสัตว์น้ า โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า 
ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติตามข้อ 17 
  (2) จัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคหัดสุนัข โรคแอนแทรกซ์ เป็นต้น 
  (3) ห้ามจ าหน่ายสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
  (4) ใช้กรงหรือคอกหรือภาชนะใช้เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับชนิดสัตว์และสะอาดปลอดภัย  
  (5) รักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจ าหน่ายสัตว์ให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่
เสมอ 
  (6) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยติดเชื้อ โดยแยกประเภทที่ถูกสุขลักษณะไว้ให้
เพียงพอและไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อหรือทางระบายน้ า หรือในที่หรือทางสาธารณะ 

(7) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญ เนื่องจากการ 
จ าหน่าย การกักขัง และการรักษาความสะอาด 

(8) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค าสั่งของ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งของเทศบาลต าบลฉวาง 

ข้อ 20  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า ผู้จ าหน่ายและ 
ผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

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

(๔) หยุดการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เทศบาล 
ต าบลฉวาง ประกาศก าหนด 
   (๕) การอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
ประกาศก าหนด 

/ข้อ 21 ใน... 



 

-8- 

ข้อ 21  การจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า  
ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
               (๑) ปฏิบัติตามข้อ 20 
               (2) สวมเสื้อมีแขนใช้ผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดอาหารป้องกันมิให้มีสิ่ง
ปนเปื้อนตกใส่อาหาร 
               (๓) รักษาความสะอาดมือและเล็บถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องท าแผลให้สะอาดและปกปิดบาดแผล
อยู่เสมอ 
                (๔) ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียมท าประกอบปรุงหรือจ าหน่ายอาหาร 
                (๕) ไม่ไอ หรือจามรดบนอาหาร 
                 (๖) ที่เตรียมท า ประกอบ ปรุงและแผงวางจ าหน่ายอาหารต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐เซนติเมตร 
                 (๗) ไม่เททิ้งเศษอาหารหรือน้ าที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้ าสาธารณะ 

            (8) ใช้ภาชนะบรรจุอาหารเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหารที่สะอาด 
            (๙) ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหารภาชนะบรรจุอาหารเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการ 

จ าหน่ายอาหาร เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองแมลงวันและสัตว์พาหะน าโรคอ่ืนๆ 
                 (๑๐) ใช้น้ าที่สะอาดในการท าประกอบ ปรุงแช่  หรือล้างอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหาร 

(๑๑) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่าเพียงพอ และไม่เททิ้งมูลฝอยลงในท่อหรือทาง
ระบายน้ าสาธารณะ 

ข้อ 22  การจ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า หรือสัตว์น้ า โดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า  
ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติตามข้อ 20 
  (2) จัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคหัดสุนัข โรคแอนแทรกซ์ เป็นต้น แก่
สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าทุกตัวก่อนจ าหน่าย ไม่น้อยกว่า 15 วัน 
  (3) ห้ามจ าหน่ายสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
  (4) ใช้กรงหรือคอกหรือภาชนะใช้เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับชนิดสัตว์และสะอาดปลอดภัย  
  (5) รักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจ าหน่ายสัตว์ให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่
เสมอ 
  (6) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยติดเชื้อ โดยแยกประเภทที่ถูกสุขลักษณะไว้ให้
เพียงพอและไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อหรือทางระบายน้ า หรือในที่หรือทางสาธารณะ 

(7) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญ เนื่องจากการ 
จ าหน่าย การกักขัง และการรักษาความสะอาด 

(8) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค าสั่งของ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งของเทศบาลต าบลฉวาง 
 
 
 
 

/หมวด 4 .... 
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หมวด 4 
ใบอนุญาต 

--------------------------- 
  ข้อ 23  ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยลักษณะ
วิธีการจัดวางสินค้าที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ หรือเร่ขายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ข้อ 24  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศก าหนด โดยค าแนะน าของคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า 

  ข้อ 25  ผู้ใดจะขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ผ่อนผัน โดย
ลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ หรือลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น พร้อมกับหลักฐานตามแบบที่เทศบาลต าบลฉวางก าหนด และรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ขนาด 1 x1 
นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ของผู้ที่ได้รับใบอนุญาต และผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า คนละ 3 รูป เพ่ือติดไ ว้ใน
ทะเบียน 1 รูป ในใบอนุญาต 1 รูป และบัตรสุขลักษณะประจ าตัวอีก 1 รูป 
  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขออนุญาตแล้วเห็นว่า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต พร้อมบัตรประจ าตัว
ผู้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลฉวางก าหนด 
  ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสองให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิดหรือประเภทของสินค้าลักษณะ
วิธีการจ าหน่ายสินค้าและสถานที่ที่จะจัดวางสินค้า เพ่ือจ าหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ 
รวมทั้งจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใด ตามท่ีเห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 

  ข้อ 26  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้าย        
เทศบัญญัตินี้ ภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มารับใบอนุญาตและ
ช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 
  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาล
ต าบลฉวาง 

  ข้อ 27  เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้า ให้ยื่นค าขอต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เทศบาลต าบลฉวางก าหนด ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมช าระ
ค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต 

  ข้อ 28  เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทสินค้า หรือลักษณะวิธีการ
จ าหน่ายหรือสถานที่ที่จะจัดวางสินค้า เพ่ือจ าหน่ายให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เทศบาลต าบลฉวางก าหนด พร้อมกับหลักฐานต่างๆ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
  ให้ใช้ใบอนุญาตที่เปลี่ยนแปลงนั้นได้เท่ากับระยะเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 

ข้อ 29  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ 
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด 
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขอ
อนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
รบัค าขอ 

/เจ้าพนักงาน... 
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  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในเทศ
บัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้ง
การขยายเวลา และเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยาย
เวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี 

ข้อ 30  ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจ าตัวสูญหายหรือถูกท าลายหรือช ารุด 
สาระส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตหรือขอรับบัตรสุขลักษณะประจ าตัวใหม่แล้วแต่กรณีต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่เทศบาลต าบลฉวางก าหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย
หรือช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีสูญหายหรือถูกท าลาย ให้ผู้ยื่นค าขอน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (2) ในกรณีช ารุดในข้อสาระส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอน าใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจ าตัวเดิม
เท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (3) รูปถ่ายของผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วยจ าหน่ายขนาด 1x1 นิ้ว จ านวนคนละ 3 รูป 

ข้อ 31  การออกใบแทนใบอนุญาตหรือการออกบัตรสุขลักษณะประจ าตัวใหม่ ให้เจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (1) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ตามแบบที่เทศบาลต าบลฉวางก าหนด โดยประทับตราสีแดงค า
ว่า “ใบแทน” ก ากับไว้ด้วย และให้มีวันเดือนปีที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 
  (2) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับระยะเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 
  (3) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญ
ของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลงเล่มที่เลขท่ีปีของใบแทน 
  (4) กรณีบัตรสุขลักษณะประจ าตัวให้ออกบัตรสุขลักษณะประจ าตัวใหม่ตามแบบที่เทศบาลต าบล
ฉวางก าหนด โดยประทับตราสีแดงความ “ใบแทน” ก ากับไว้ด้วย 

ข้อ 32  ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ได้เฉพาะผู้รับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  
ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตไม่เกินหนึ่งคน 

ข้อ 33  ในขณะท าการจ าหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้รับใบอนุญาตต้อง 
แสดงใบอนุญาตของตนได้เสมอ และท าการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามประเภทสินค้าและลักษณะการ
จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ได้ก าหนดไว้ในใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ ต้องติดบัตรสุขลักษณะประจ าตัวไว้ที่หน้าอกเสื้อด้านซ้ายตลอดเวลาที่จ าหน่ายสินค้า 

ข้อ 34  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม 
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตที่ก าหนดไว้ เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใบอนุญาตได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

/ในกรณีท่ี... 
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  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตถูกสั่งพักใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
อีก เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นก็ได้ 

ข้อ 35  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 

  (2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่ 
แก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น ก่อให้เกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ
ของประชาชน 

ข้อ 36  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ 
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

ข้อ 37  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด 5 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

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

  ข้อ 38  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต ส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับ
กรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด 
ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการ
ด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจ านวน 

  ข้อ 39  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบลฉวาง 

หมวด 6 
บทก าหนดโทษ 

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

  ข้อ 40  ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามท่ี
ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

/บทเฉพาะกาล... 
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บทเฉพาะกาล 
--------------------------- 

  ข้อ 41  บรรดาใบอนุญาตที่ออกตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2543 ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ใช้ได้จนกว่าจะสิ้นอายุและผู้ได้รับอนุญาตอาจยื่น
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตได้เว้นแต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

  ข้อ 42  ค าขออนุญาตใดๆ ที่ได้ยื่นตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าใน
ที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2543 และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ถือว่าเป็นค าขออนุญาตตามเทศบัญญัตินี้โดย
อนุโลม และถ้าค าขออนุญาตดังกล่าวมีข้อความแตกต่างไปจากค าขออนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมค าขออนุญาตเพ่ือให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ได้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่………เดือน............................พ.ศ. 2565 
 
 
       (ลงชื่อ) 
                                (นายอัษฎา   ณ นคร) 
                             นายกเทศมนตรีต าบลฉวาง 

            เห็นชอบ 
 
 

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

วันที่................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง 
เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2565 

 
ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ปี) 

1 การจ าหน่ายสินค้าโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด
เป็นปกติ 
 

300 

2 การจ าหน่ายสินค้าโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เลขที่รับ……… /………                               ค าขอรับใบอนุญาต                                                 
เลขที่…………………….                    จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 

เขียนที่......ศาลาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์.... .  

                                   วันที่.....5...เดือน......กุมภาพันธ์...พ.ศ...2565... .  
ข้าพเจ้า……………………………...............................…..............……………อายุ…………….ปี  สัญชาติ…………………. 

ที่อยู่เลขท่ี………………หมู่ที…่…….......ตรอก/ซอย……………………………..ถนน…………………..…………............................... 
ต าบล……………………อ าเภอ…………….…………..จังหวัด………...............................……โทรศัพท…์……………….................. 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประเภท (ระบุชนิด/ประเภทสินค้า) 
................................................................................................................................................................................ ....... 
บริเวณท่ีจ าหน่ายสินค้า...ตลาดนัดวันเสาร์.....ล็อคที.่..................................................................................................
หมู่ที่.....1....ถนน....ด ารงฤทธิ์......ต าบล.....ฉวาง.......อ าเภอ........ฉวาง................จังหวัด........นครศรีธรรมราช..... .
จ าหน่ายตั้งแต่เวลา................น. ถึงเวลา..................น. โดยมีผู้ช่วยจ าหน่าย.................. ......คน ประกอบด้วย 
.......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. ..... 

พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่างๆ ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ช่วยจ าหน่าย 

 ใบอนุญาตเดิม (ถ้ามี) 

 ใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย (ถ้ามี) 

 ส าเนาใบรับรองการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จ านวน 2 เข็ม 

 อ่ืนๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………  

 ข้าพเจ้าจะรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่จ าหน่ายสินค้าและปฏิบัติตามที่เทศบาลต าบลฉวางก าหนดทุก
ประการ 

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 
 

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



 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(    ) เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไข ดังนี้ 

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

....................................................................................................................... ................................................................ 
(    ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ....................................................................................................... ............ 

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

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

ลงชื่อ.........................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
                                          (นายพงศ์ภีระ  ปิ่นทอง) 
                   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

วันที่.........../............/.................  
 
 

 
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
(    ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได ้ 
(    ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ  

 
ลงชื่อ...............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(นายอษัฎา   ณ นคร) 
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลฉวาง 
วันที่.........../............./......................  

 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต  ( ส าหรับเจ้าหน้าที่ ) 

 
เลขที่  ..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่................เดือน........................พ.ศ...... .................... 

ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน                    (          )      ครบ 
                                                        (          )      ไม่ครบ คือ 

๑................................................................................. ................ 
๒................................................................................................  

 
                                                                     (ลงชื่อ).............................................................. .............                                                                                                       
                (...............................................................) 
                                                                       ต าแหน่ง.......................................................................... 
 



 

ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต   ( ส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาต) 
 
เลขที่  ..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่....................เดือน............. ..............พ.ศ.............................. 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน                 (          )      ครบ 
                                                        (          )      ไม่ครบ คือ 

๑................................................................................................. 
๒................................................................................................  

 ดังนั้นกรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักท้องถิ่นภายใน.............วัน นับแต่วันนี้
เป็นต้นไป 
 
                                                                 (ลงชื่อ)                                                                                                      
       (...............................................................) 
                                                                             ต าแหน่ง......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
ใบอนุญาต 

จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
เล่มที่………เลขที.่.................../................... 

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่น อนุญาตให้…………………………………………….......…………………………สัญชาติ……………………..... 

ที่อยู่เลขท่ี…………..หมู่ที…่………ตรอก/ซอย…………...…ถนน…………………………………………ต าบล……………………………. 

อ าเภอ……………………………………จังหวัด……………………………………………………โทรศัพท…์…………………………………..... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ...............................................ประเภท………………………………............................………........... 

ตั้งอยู่เลขท่ี……………หมู่ที…่……ต าบล…………….……อ าเภอ..................จังหวดั.....…….................โทรศัพท์...................... 

ค่าธรรมเนียมปีละ...………..บาท (...........................................)ใบเสร็จรับเงินเล่มที่……...............เลขที่……..................
ลงวันที่…...............เดือน………….พ.ศ………………….......... 

(๒) ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อบัญญัติของท้องถิ่น 

(๓) หากปรากฏภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไข
ได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้ คือ 

๔.๑.......................................................................................................................  

๔.๒.......................................................................................................................  

 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ ออกให้เมื่อวันที่………………..เดือน………………….พ.ศ………………… 

 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นสุดเมื่อวันที่...................เดือน..............................พ.ศ...........................  

                                                                                          (ลงชื่อ)  

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

                                                                                                      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ค าเตือน  

(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่
ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

                                                                                                                                         
( มีด้านหลัง) 

 



 

 
 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุ

ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

เล่มท่ี เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
 

 


