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หลกัการ 

ใหมี้เทศบญัญติัเทศบาลต าบลหาดกรวด  วา่ดว้ยการจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ 
 

เหตุผล 

  โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑ์  เก่ียวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผูจ้  าหน่าย
สินคา้ สุขลกัษณะในการใช้กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินคา้อ่ืน 
รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ  น ้ าใช้และของใช้ต่าง ๆ การจดัวางสินคา้และการเร่ขายสินคา้ 
ก าหนดเวลาส าหรับจ าหน่ายสินคา้ และการอ่ืนท่ีจ าเป็น เพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกนัอนัตรายต่อ
สุขภาพ  การป้องกนัมิให้เกิดเหตุร าราญและการป้องกนัโรคติดต่อ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการ
ควบคุมการจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ ตลอดจนหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการขอ  การ
ออกใบอนุญาต  ใบแทนใบอนุญาต  และอตัราค่าธรรมเนียม  ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าว  มาตรา 43 54 และ
มาตรา 63  แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  และกฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2536)  ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 และมาตรา  60  แห่ง พระราชบญัญติัเทศบาล  พ.ศ. 2496  
บญัญติัใหต้ราเป็นเทศบญัญติั  จึงจ าเป็นตอ้งตราเทศบญัญติัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

เทศบัญญตัิเทศบาลต าบลหาดกรวด 

เร่ือง  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  2553 

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

  โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบญัญติัเทศบาลต าบลหาดกรวด  วา่ดว้ยการจ าหน่ายสินคา้ใน
ท่ีหรือทางสาธารณะ  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 60  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496  ประกอบ
กบัมาตรา 43  54 และมาตรา 63  แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  และกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 
(พ.ศ. 2536) เทศบาลต าบลหาดกรวดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหาดกรวด  จึงตราเทศ
บญัญติัไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1 เทศบญัญติัน้ีเรียกวา่ “เทศบญัญติัเทศบาลต าบลหาดกรวด  เร่ืองการจ าหน่ายสินคา้ใน
ท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2553” 

  ขอ้ 2 เทศบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัในเขตเทศบาลต าบลหาดกรวด เม่ือไดป้ระกาศโดยเปิดเผยท่ี
ส านกังานเทศบาลต าบลหาดกรวดแลว้ 7 วนั 

  ขอ้ 3 ในเทศบญัญติัน้ี 

  “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา่สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใชป้ระโยชน์หรือใชส้ัญจรได ้

  “เร่ขาย” หมายความว่า การจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะโดยมิไดจ้ดัวางอยู่ในท่ี
หน่ึงท่ีใดเป็นปกติ ไม่วา่จะเป็นทางบกหรือทางน ้า 

  “สินคา้”  หมายความวา่ส่ิงของท่ีซ้ือขายกนั 

  “เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน”  หมายความวา่นายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวด 

  “เจา้พนกังานสาธารณสุข” หมายความว่าเจา้พนกังานซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

  “พนักงานเจา้หน้าท่ี”  หมายความว่า ผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งจากเจา้พนักงานทอ้งถ่ินให้ปฏิบติั
หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และตามเทศบญัญติัน้ี 

  ขอ้ 4 ห้ามมิให้ผูใ้ดจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดย
ลกัษณะวธีิการจดัการสินคา้ในท่ีใดท่ีหน่ึงเป็นปกติหรือเร่ขาย เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

  ขอ้ 5 การจ าหน่วยสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ ผูจ้  าหน่ายและผูช่้วยจ าหน่ายจะตอ้งปฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี 

 ไม่จ  าหน่ายสินคา้ในบริเวณท่ีเทศบาลต าบลหาดกรวดประกาศหา้ม 



  

 แต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อย 

 จดัวางส่ิงของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยืน่ล ้าบริเวณท่ีก าหนด ร่มหรือผา้ใบ
บงัแดดรวมทั้งตวัผูค้า้ตอ้งไม่ล ้าลงมาในผวิจราจร 

 แผงส าหรับวางขาย เช่น แคร่ โต๊ะ ตอ้งท าดว้ยวตัถุท่ีแข็งแรงมีขนาดและความ
สูงจากพื้นตามท่ีเทศบาลต าบลหาดกรวดก าหนด 

 รักษาความสะอาดบริเวณท่ีจ าหน่ายสินคา้อยูเ่สมอทั้งในระหวา่งท าการคา้และ
หลกัจากเลิกท าการคา้แลว้ 

 จดัใหมี้ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะไวใ้หเ้พียงพอ 

 ให้จดัวางสินค้าท่ีจ  าหน่ายบนแผงหรือจดัวางในลักษณะอ่ืนตามท่ีเทศบาล
ต าบลหาดกรวดก าหนด 

 ห้ามพาด  ติดตั้ง วางแผงสินคา้เกาะเก่ียวสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์
เก่ียวกบัการขายรวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือก หรือยึดส่ิงหน่ึงส่ิงใดกบั
ดอกตน้ไมห้รือตน้ไมโ้ดยเด็ดขาด 

 ใหจ้  าหน่ายสินคา้ในระหวา่งเวลา 06.00 – 24.00 น. 

 หา้มใชเ้คร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ีใชเ้คร่ืองยนตมี์เสียงดงั 

 ห้ามใช้เคร่ืองขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือกระท าการโดยวิธีอ่ืนใดท่ี
ก่อใหเ้กิดเสียงดงัเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

 ห้ามน ารถยนต์ รถจกัรยานยนต์ หรือลอ้เล่ือนไปจอดบนทางเทา้เพื่อจ าหน่าย
สินคา้ 

 หลกัจากเลิกท าการคา้ตอ้งเก็บวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบการคา้ออกจาก
บริเวณท่ีอนุญาตใหแ้ลว้เสร็จโดยมิชกัชา้ 

 ปฏิบัติการอ่ืนใดเ ก่ียวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน รวมทั้งระเบียบและค าสั่งของ
เทศบาลต าบลหาดกรวด 

ข้อ 6 การจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะ  ผูจ้  าหน่ายและผูช่้วย
จ าหน่ายจะตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 ปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5 

 แต่งกายดว้ยเส้ือผา้ท่ีมีแขน และสวมผา้กนัเป้ือนท่ีสะอาดเรียบร้อยรวมทั้งสวม
ร้องเทา้ขณะเตรียมท าประกอบปรุงหรือจ าหน่ายอาหาร 

 



  

 ตดัเล็บมือให้สั้ นถ้ามีบาดแผลมีการบาดเจ็บการถูกลากหรือระคายเคือง
ผวิหนงับริเวณมือหรือน้ิวมือตอ้งปิดปากแผลให้เรียบร้อย ไม่สูบบุหร่ี ขบเค่ียว 
รับประทานอาหาร ในขณะเตรียม ท า ประกอบปรุง หรือจ าหน่ายอาหารหรือมี
ไอจามรดอาหาร 

 ท่ีเตรียมท าประเภทปรุงและวางแผงจ าหน่ายอาหาร ตอ้งสูงจากพื้นอยา่งน้อย 
60 เซนติเมตร 

 การจ าหน่ายอาหารท่ีตอ้งมีการลา้งช าระอุปกรณ์จะตอ้งมีท่ีลา้งภาชนะอุปกรณ์
และวางสูงยกพื้นอย่างน้อย 30 เซนติเมตร และตอ้งไม่ถ่ายเทน ้ าล้างภาชนะ
อุปกรณ์ท่ีมีเศษอาหารลงสู่พื้นหรือท่อระบายน ้าสาธารณะ 

 รักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการจ าหน่ายอาหารให้
สะอาดและใชก้ารไดดี้อยูเ่สมอ 

 ใหป้กปิดอาหาร เคร่ืองปรุงอาหาร ภาชนะใสอาหาร เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ าหรับ
ประกอบอาหารดว้ยอุปกรณ์ท่ีสามารถป้องกนัฝุ่ นละออง แมลงวนั และสัตว ์
ซ่ึงเป็นพาหนะน าโรค ทั้งดูแลรักษาใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 

 ใช้น ้ าสะอาดในการท าประกอบปรุงแช่ ล้างอาหาร ภาชนะเคร่ืองใช้ และ
ปฏิบติัใหถู้กสุขลกัษณะอยูเ่สมอ 

 ใช้วสัดุภาชนะอุปกรณ์ท่ีสะอาด ปลอดภยั ส าหรับใส่หรือเตรียมท า ประกอบ 
ปรุง และจ าหน่ายอาหาร 

 จดัให้มีรองรับมูลฝอยโดยแยกเป็นแบบแห้งและเปียกท่ีถูกสุขลกัษณะไวใ้ห้
เพียงพอและไม่ถ่ายทิ้งลงในท่อระบายน ้าหรือทางสาธารณะ 

 จดัให้มีการป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพรวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญ 
เน่ืองจากจ าหน่ายเตรียม ท า ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 

 ปฏิบัติการอ่ืนใดเ ก่ียวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข และค าสั่งของพนักงานทอ้งถ่ิน รวมทั้งระเบียบ และค าสั่งของ
เทศบาลต าบลหาดกรวด 

ขอ้ 7 การเร่ขายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะผูจ้  าหน่ายและผูช่้วยจ าหน่ายจะตอ้งปฏิบติั 
ดงัต่อไปน้ี 

 จ าหน่ายสินคา้ในบริเวณท่ีอนุญาตใหจ้ าหน่ายได ้
 ตอ้งแต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย 
 มูลฝอยจากการเร่ขายหา้มทิ้งลงในท่ีหรือทางสาธารณะ 



  

 ในขณะท่ีเร่ขายสินคา้ห้ามใช้เคร่ืองขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือส่งเสียง
ดงัเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

 หา้มน ารถยนต ์รถจกัรยานยนต ์หรือลอ้เล่ือน ไปจอดบนทางเทา้เพื่อขายสินคา้ 
 ปฏิบัติการอ่ืนใดเ ก่ียวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขและค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน รวมทั้งระเบียบ และค าสั่งของ
เทศบาลต าบลหาดกรวด 

ขอ้ 8  การเร่ขายสินคา้ประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะ ผูจ้  าหน่ายและผูช่้วยจ าหน่าย 
จะตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 ปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 7 
 อาหารท่ีเร่ขายตอ้งสะอาดปลอดภยั 
 ใชว้สัดุภาชนะหีบห่อท่ีสะอาดปลอดภยัส าหรับใส่อาหาร 
 รักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการเร่ขายอาหารให้สะอาด

และใชก้ารไดดี้อยูเ่สมอ 
 แต่งกายดว้ยเส้ือผา้ท่ีมีแขนสะอาดเรียบร้อยและสวมรองเทา้ขณะท าการเร่ขาย

อาหาร 
 ตดัเล็บมือใหส้ั้นถา้มีบาดแผลบริเวณมือตอ้งปิดปากแผลใหเ้รียบร้อย 
 ไม่สูบบุหร่ีหรือไอจามรดบนอาหารในขณะขาย 
 ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขและค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินรวมทั้งระเบียบและค าสั่งของ
เทศบาลต าบลหาดกรวด 

ขอ้ 9  ห้ามผูจ้  าหน่ายและผูช่้วยจ าหน่ายประกอบกิจการเม่ือมีเหตุการณ์ควรเช่ือได้ว่าเป็น
โรคติดต่อท่ีระบุไวห้รือเม่ือเจา้พนกัสาธารณสุขไดต้รวจปรากฏวา่เป็นพาหนาของโรค และไดรั้บแจง้ความ
เป็นหนงัสือแจง้วา่เป็นพาหนะของโรคติดต่อซ่ึงระบุไวด้งัต่อไปน้ีคือ 

1.  วณัโรค 
2. อหิวาตกโรค 
3. ไขไ้ทฟอยด ์
4. โรคบิด 
5. ไขสุ้กใส 
6. โรคคางทูม 
7. โรคเร้ือน 
8. โรคผวิหนงัท่ีน่ารังเกียจ 
9. โรคตบัอกัเสบท่ีเกิดจากไวรัส 
10. โรคอ่ืน ๆ ตามท่ีทางราชการก าหนด 

 



  

ขอ้ 10  ถา้ปรากฏวา่ผูจ้  าหน่ายหรือผูช่้วยจ าหน่ายเป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อท่ี 
ระบุในขอ้ 9 ซ่ึงเจา้พนกังานสาธารณสุขเห็นวา่ถา้อนุญาตให้จ  าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะต่อไป จะ
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงแก่สุขภาพของประชาชนให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตของผูน้ั้นเสีย 
  ขอ้ 11  ผูรั้บใบอนุญาตและผูช่้วยจ าหน่ายตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขดงัน้ี 

1. ตอ้งไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 9 
2. เง่ือนไขอ่ืนตามท่ีเทศบาลต าบลหาดกรวดก าหนด 

ขอ้ 12  ผูใ้ดประสงคจ์ะด าเนินการในขอ้ 4 ตอ้งยืน่ค  าขอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เม่ือเจา้ 
พนักงานทอ้งถ่ินได้ตรวจสอบความถูกตอ้งของค าขอแล้ว ปรากฏว่าถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้ให้ออกใบอนุญาตหรือมีหนงัสือแจง้ค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมดว้ยเหตุผลให้ผูข้ออนุญาต
ทราบ กรณีไม่อาจออกใบอนุญาตใหไ้ดภ้ายใน 30 วนั นบัแต่วนัไดรั้บค าขอ 
  ในกรณีท่ีเจา้พนักงานทอ้งถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยงัไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง คร้ังละไม่เกิน 15 วนั โดยมี
หนงัสือแจง้การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคร้ังใหผู้ข้ออนุญาตทราบก่อนครบก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง 
หรือตามท่ีไดข้ยายไวแ้ลว้นั้นแลว้แต่กรณี 
  ข้อ 13  ผู ้ได้รับใบอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัติน้ีภายใน
ก าหนดเวลา 15 วนั นบัแต่วนัไดรั้บแจง้จากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน หากมิไดช้ าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนดจะต้องช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างช าระ เวน้แต่ผูไ้ด้รับ
ใบอนุญาตจะไดย้กเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดท่ีจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
  กรณีผูด้  าเนินกิจการคา้งช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกนัเกินกวา่สองคร้ัง เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมี
อ านาจสั่งใหผู้น้ั้นหยดุด าเนินการไวจ้นกวา่จะไดช้ าระค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
  ข้อ 14  ผูรั้บใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไวโ้ดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ี
ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
  ขอ้ 15  ใบอนุญาตใหมี้อายหุน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต 
  ขอ้ 16  ใบอนุญาตฉบบัหน่ึงให้ใชไ้ดเ้ฉพาะผูไ้ดรั้บใบอนุญาตกบัผูช่้วยจ าหน่ายสินคา้หรือ 
เร่ขายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ซ่ึงระบุไว้ในใบอนุญาตไม่เกินหน่ึงคนและห้ามมิให้มีการโอน
ใบอนุญาต 

ขอ้ 17  กรณีผูรั้บใบอนุญาตไม่ประสงคจ์ะด าเนินกิจการต่อไปให้แจง้ต่อเจา้พนกังาน 
ทอ้งถ่ินตามแบบ สณ.3 ก่อนรับใบอนุญาตหมดอาย ุ
  ขอ้ 18  กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคญั ผูไ้ด้รับใบอนุญาต
จะตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน  15 วนั นบัแต่วนัไดท้ราบถึงการสูญ
หาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคญัแลว้แต่กรณีพร้อมดว้ยเอกสารการแจง้ความต่อสถานีต ารวจ (กรณี
สูญหายหรือถูกท าลาย) หรือใบอนุญาตเดิม (กรณีช ารุดในสาระส าคญั)  



  

  ขอ้ 19 การออกใบแทนใบอนุญาตใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินออกใบอนุญาตโดยใชแ้บบสณ.2 
โดยประทบัตราสีแดงค าว่า “ใบแทน” ก ากบัไวพ้ร้อมวนัเดือนปีท่ีออกใบแทน เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือผู ้
ไดรั้บมอบหมายลงลายมือช่ือก ากบัไวใ้นแทนและตน้ขั้วใบแทน 
  ขอ้ 20  เพื่อปฏิบติัการให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และตาม
เทศบญัญติัน้ีใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ิน เจา้พนกังานสาธารณสุข และพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

 มีหนงัสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถ้อ้ยค าหรือแจง้ขอ้เท็จจริงหรือท าค าช้ีแจงเป็น
หนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลกัฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการ
พิจารณา 

 เข้าไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ในระว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ึนและพระ
อาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตาม         
เทศบญัญติัน้ีหรือตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการน้ีให้มี
อ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหลักฐานท่ีเก่ียวข้องจากเจา้ของหรือผู ้
ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น 

 แนะน าให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามเง่ือนไขในใบอนุญาต เทศ
บญัญติัหรือพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 ยดึหรือายดัส่ิงของใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินคดีหรือเพื่อน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 

 เก็บหรือน าสินค้าหรือส่ิงของใด ๆ ท่ีสงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือ
ก่อให้เกิดเหตุร าคาญจากอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อ
เป็นตวัอยา่งในการตรวจสอบตามความจ าเป็นไดโ้ดยไม่ตอ้งใชร้าคา 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เจา้พนกังานสาธารณสุข หรือพนกังาน 
เจา้หนา้ท่ี บุคคลดงักล่าวจะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัตามแนบทา้ยเทศบญัญติัน้ีต่อบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งในขณะ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย และใหบุ้คคลซ่ึงเก่ียวขอ้งอ านวยความสะดวกตามสมควร 
  ข้อ 21  กรณีผูรั้บใบอนุญาตไม่ปฏิบติัตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบญัญติัน้ีหรือค าสั่ง
ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการด าเนินกิจการนั้น ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งให้ผู ้
ด  าเนินกิจการนั้นแกไ้ขปรับปรุงใหถู้กตอ้งได ้และถา้ผูด้  าเนินกิจการไม่ด าเนินการแกไ้ขหรือปรับปรุง ซ่ึงการ
ด าเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอนัควรสงสัยจะเกิดอนัตรายอยา่งรายแรงต่อสุขภาพของประชาชน 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะสั่งให้ผูน้ั้นหยุดด าเนินการนั้นไว ้ทนัทีเป็นการชัว่คราวจนกวา่จะเป็นท่ีพอใจของเจา้
พนกังานทอ้งถ่ินวา่ปราศจากอนัตรายแลว้ก็ได ้
  ค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึงให้ก าหนดระยะเวลาท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามค าสั่ง
ไวเ้ป็นเวลาตามสมควรแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีมีค าสั่งใหห้ยดุด าเนินกิจการทนัที 
 



  

  ขอ้ 22  กรณีเจา้พนกังานสาธารณสุขตรวจพบเหตุไม่ถูกตอ้งหรือมีการกระท าการใด ๆ ท่ี
ฝ่าฝืนพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบญัญติัน้ีในอนัท่ีจะมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ของประชาชนหรืออาจก่อให้เกิดอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวม ซ่ึง
สมควรจะด าเนินการแกไ้ขเป็นการด่วน ให้เจา้พนักงานสาธารณสุขมีอ านาจออกค าสั่งให้ผูก้ระท าการไม่
ถูกตอ้งหรือฝ่าฝืนแกไ้ขหรือระงบัเหตุนั้น หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อแกไ้ขหรือระงบัเหตุนั้นไดต้ามสมควร
และแจง้ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบ 
  ข้อ 23 กรณีผู ้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบญัญติัน้ี
หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตในเร่ืองท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการประกอบกิจการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาต 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งพกัใชใ้บอนุญาตไดภ้ายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ตอ้งไม่เกิน 15 วนั 
  ข้อ 24  เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เม่ือปรากฏว่าผูรั้บ
ใบอนุญาต 

 ถูกสั่งพกัใช้ใบอนุญาตสองคร้ังข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตอ้งถูกสั่งพกัใบอนุญาต
อีก 

 ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือตามเทศบญัญติัน้ี 

 ไม่ปฏิบติัตามหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
หรือเทศบญัญัติน้ีหรือเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตในเร่ืองท่ีก าหนดไว้
เก่ียวกบัการประกอบกิจการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาต และการไม่ปฏิบติัตามหรือ
ปฏิบติัไม่ถูกตอ้งนั้นก่อให้เกิดอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ี เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน 

ขอ้ 25  การแจง้ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามขอ้ 12 วรรคสองใหท้ าเป็นหนงัสือแจง้ใหผู้รั้บ 
ใบอนุญาต ผูแ้ทนหรือผูรั้บมอบอ านาจจากผูไ้ดรั้บใบอนุญาตทราบ 
  ค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินให้ผูจ้  าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะหยุดด าเนินกิจการ 
ค าสั่งพกัใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผูด้  าเนินกิจการหรือผูรั้บ
ใบอนุญาตทราบแลว้แต่กรณี 
  ในกรณีท่ีไม่พบตวัหรือไม่ยอมรับค าสั่งดงักล่าวให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณียต์อบรับ หรือ
ใหปิ้ดค าสั่งนั้นไวใ้นท่ีเปิดเผยเห็นไดง่้าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านกัท าการงานของผูต้อ้งรับค าสั่งและให้ถือวา่ผู ้
นั้นไดรั้บทราบนบัแต่เวลาท่ีค าสั่งไปถึงหรือวนัปิดค าสั่งแลว้แต่กรณี 
  ขอ้ 26  ผูถู้กสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ไดจ้นกวา่จะพน้ก าหนดระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 



  

  ขอ้ 27  ในกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีค าสั่งตามขอ้ 13 วรรคสอบ ขอ้ 22 หรือมีค าสั่งใน
เร่ืองการไม่ออกใบอนุญาต ตามข้อ 12 หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามข้อ 24 หรือในกรณีท่ีเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขมีค าสั่งตามขอ้ 21 ถา้ผูรั้บค าสั่งไม่พอใจค าสั่งดงักล่าวผูน้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บทราบค าสั่ง 
  การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงไม่เป็นเหตุทุเลาการบงัคบัตามค าสั่งเวน้แต่รัฐมนตรีว่าการ
สาธารณสุขจะเห็นควรใหมี้การทุเลาการบงัคบัตามค าสั่งนั้นไวเ้ป็นการชัว่คราว 
  ค าสั่งของรัฐมนตรีวา่การสาธารณสุขถือเป็นท่ีสุด 
  ข้อ 28  ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบัญญัติข้อ 4 มีความผิดตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ข้อ 29  ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติัข้อ 20 มีความผิดตามมาตรา 79 แห่งพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ข้อ 30  ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติัข้อ 21 มีความผิดตามมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ข้อ 31  ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติัข้อ 22 มีความผิดตามมาตรา 81 แห่งพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ข้อ 32  ผู ้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติข้อ 14 และข้อ 18 มีความผิดตามมาตรา 7183 แห่ง
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ข้อ 33  ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติัข้อ 23 มีความผิดตามมาตรา 84 แห่งพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ขอ้ 34  ให้นายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวดรักษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี และให้มี
อ านาจออกระเบียบประกาศ และค าสั่ง เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี 
 
    ประกาศ  ณ  วนัท่ี         เดือน    มีนาคม   พ.ศ.  2553 
 
    
        ( นายสุริยา  อินจ่าย ) 
             นายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวด 
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บัญชีอตัราค่าธรรมเนียม 
----------------------------------- 

 
 
ล าดบัท่ี พื้นท่ีประกอบการ ค่าธรรมเนียม/ปี 

(บาท) 
 
 
1. 
2. 
 

ใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ 
ตามมาตรา 41 วรรคสอง 
จ าหน่ายโดยลกัษณะวธีิการจดัวางสินคา้ในท่ีหน่ึงท่ีใดเป็นปกติ 
จ าหน่ายโดยลกัษณะเร่ขาย 

 
 

100 
50 
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แบบบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2536) 

ออกตามความในพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
--------------------------------------- 

 
(ดา้นหนา้) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ดา้นหลงั) 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

(ตราครุฑ) 
บตัรประจ าตวัเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
จงัหวดัอตุรดิตถ ์

วนัออกบตัร............./.............../............... 
บตัรหมดอาย.ุ.........../............../.............. 

เลขท่ี.................................... 
                                    ช่ือ......................................... 
  ต าแหน่ง................................ 
  สงักดั..................................... 
  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตาม 

พระราชบญัญติัการ 
                  สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

.............................................. 
...........................         ต  าแหน่ง................................       
ลายมือช่ือผูถื้อบตัร                     ผูอ้อกบตัร 
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แบบบัตรประจ าตัวผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2536) 

ออกตามความในพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
--------------------------------------- 

 
(ดา้นหนา้) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ดา้นหลงั) 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

(ตราครุฑ) 
บตัรประจ าตวัผูซ่ึ้งไดรั้บแตง่ตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
จงัหวดัอตุรดิตถ ์

วนัออกบตัร............./.............../............... 
บตัรหมดอาย.ุ.........../............../.............. 

เลขท่ี................................................................. 
                                    ช่ือ..................................................................... 
  ต าแหน่ง............................................................ 
  สงักดั................................................................ 
  ผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตาม 

พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535    
......................................................................... 

...........................         ต  าแหน่ง............................................................        
ลายมือช่ือผูถื้อบตัร                     ผูอ้อกบตัร 
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แบบสณ.1 
ค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จ าหน่ายสินค้า/เร่ขายสินค้า 

 
        ส านกังานเทศบาลต าบลหาดกรวด 

      วนัท่ี.................เดือน......................พ.ศ............................ 
  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)........................................................อาย.ุ..............ปี สัญชาติ....... 
เลขประจ าตวัประชาชนเลขท่ี.......................................บา้นเลขท่ี................ถนน/ตรอก/ซอย/หมู่ท่ี.................. 
แขวง/ต าบล...............................เขต/อ าเภอ...............................จงัหวดั...........................โทรศพัท.์................... 
ขอยืน่ค าขอรับใบอนุญาตเป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้/เร่ขายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ สินคา้ประเภท.................. 
........................................................................................................................................................................... 
ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  1. ผูช่้วยจ าหน่ายสินคา้ช่ือ....................................................................................................... 
  2. สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้........................................................................................................ 
  3. พร้อมค าขอน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้ คือ 
   3.1  ส าเนาทะเบียนบา้นของขา้พเจา้และผูช่้วยจ าหน่ายสินคา้ 
   3.2  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของขา้พเจา้และผูช่้วยจ าหน่ายสินคา้ 
   3.3  หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีเจา้ของไม่สามารถมายืน่ค  าขอดว้ยตวัเองได)้ 
 
ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบค าขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      (ลงช่ือ).............................................ผูข้อรับใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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แบบ สณ.2 

ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้า/เร่ขายสินค้า 
ในทีห่รือทางสาธารณะ 

 
ท่ี..................../.......................             ส านกังานเทศบาลต าบลหาดกรวด 
 
      วนัท่ี.................เดือน.......................พ.ศ........................... 
 
  เทศบาลต าบลหาดกรวด โดย..............................................เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน   อนุญาตให้ 
  1. ช่ือ....................................สกุล.............................อาย.ุ.........ปี  สัญชาติ............................. 
เลขประจ าตวัประชาชน...........................................บา้นเลขท่ี..............ถนน/ตรอก/ซอย/หมู่ท่ี......................... 
แขวง/ต าบล.........................เขต/อ าเภอ.....................จงัหวดั........................หมายเลขโทรศพัท.์....................... 
  2.  จ  าหน่ายสินคา้/เร่ข่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ สินคา้ประเภท................................... 
........................................................................................................................................................................... 
  3. สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้/เร่ขายสินคา้.................................................................................... 
  4. ใบอนุญาตน้ีใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะผูไ้ดรั้บใบอนุญาตและผูช่้วยจ าหน่าย 
  5.  ค่าธรรมเนียมฉบบัละ..........บาท/ปี ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.......เลขท่ี.......ลงวนัท่ี................. 
  6.  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเทศบญัญติัเทศบาลต าบลหาดกรวดวา่ดว้ยการจ าหน่าย
สินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  และปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะตามค าแนะน าของเจา้พนกังาน
สาธารณสุข ค าสั่งเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน รวมทั้งระเบียบ ขอ้บงัคบั และค าสั่งเทศบาลต าบลหาดกรวด 
  7.  ใบอนุญาตฉบบัน้ีใหใ้ชไ้ดถึ้งวนัท่ี................เดือน..........................พ.ศ.................. 
 
  ออกให ้ ณ  วนัท่ี.......เดือน............พ.ศ. ...........หมดอายวุนัท่ี.......เดือน..............พ.ศ............. 
 
 
       (ลงช่ือ)............................................ 
                   (.........................................) 
           เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

 
 
 

 
ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 



  

18 
แบบ สณ.3 

 
ค าร้องขออนุญาตต่าง ๆ 

 
ส านกังานเทศบาลต าบลหาดกรวด 

 
      วนัท่ี................เดือน......................พ.ศ............................. 
 
  ขา้พเจา้  (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................อาย.ุ...................ปี 
สัญชาติ.............เลขประจ าตวัประชาชนเลขท่ี.....................................................บา้นเลขท่ี.............................. 
ถนน/ตรอก/ซอย/หมู่ท่ี .....................แขวง/ต าบล..............................เขต/อ าเภอ............................................... 
ขอยืน่ค  าร้องต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินขอให้ด าเนินการ........................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
  ขอรับรองวา่ขอ้ความตามค าร้องน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
       (ลงช่ือ)..........................................ผูย้ืน่ค  าร้อง 
                   (.........................................) 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 


