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เทศบัญญัติ
เรื่อง
การจาหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ....

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลเมืองแกลง
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ….
-------------------------------หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

เหตุผล
โดยที่เป็น การสมควรกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่ว นบุคคลของผู้จาหน่ายหรือผู้ ช่ว ย
จาหน่ายสินค้า สุขลัก ษณะในการใช้กรรมวิธีการจาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น
รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้าใช้และของใช้ต่างๆ การจัดวางสินค้าและการเร่ขายสินค้ากาหนดเวลา
สาหรับจาหน่ายสินค้า และการอื่นที่จาเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพรวมทั้งการ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุราคาญและป้องกันโรคติดต่อ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมการจาหน่ายสินค้า ในที่
หรือทางสาธารณะ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอ การออกใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การต่อ
อายุใบอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม ซึ่งการดาเนินการดังกล่าว ประกอบมาตรา 60 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พุทธศักราช 2496 มาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่งพระราชบั ญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 บัญญัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติจึงจาเป็นต้องตราเทศบาลบัญญัตินี้

( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาลตาบลเมืองแกลง
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ....
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลเมืองแกลง ว่าด้วยการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 (๒) มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๔๑ มาตรา 43 มาตรา 54
มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลเมืองแกลงโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลเมืองแกลงและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองจึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลเมืองแกลง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ. ….”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลเมืองแกลง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ที่สานักงานเทศบาลตาบลเมืองแกลงแล้วเจ็ดวัน
ข้ อ ๓ เมื่ อ เทศบั ญ ญั ติ นี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ให้ ย กเลิ ก เทศบั ญ ญั ติ ข องเทศบาลต าบล ทางเกวี ย น
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อ ๔ บรรดาเทศบั ญญั ติ ข้ อ บั ง คับ ระเบี ยบ ประกาศหรื อ ค าสั่ งอื่ น ใดในส่ ว นที่ ไ ด้ ต ราไว้ แ ล้ ว ใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๕ ในเทศบัญญัตินี้
“เร่ขาย” ความหมายว่า การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยมิได้จัดวางอยู่ในที่หนึ่ง
ที่ใดเป็นปกติ ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้า
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลเมืองแกลง
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ”
หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

-๒ข้อ ๖ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชน
ทั่วไป
ห้ามมิให้ผู้ใดจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า ลั กษณะ
วิธีการจาหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพื่อจาหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
รวมทั้งจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัดวางสินค้าให้
แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระทาได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้า
พนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว
ข้อ ๗ ในการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็น
ปกติ ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย
(2) ให้จัดวางสินค้าที่จาหน่ายบนแผงวางสินค้าหรือจัดวางในลักษณะอื่นตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(3) แผงวางสินค้าทาด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(4) จัดวางสินค้าและสิ่งของใดๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่นล้าออกนอกบริเวณที่กาหนด ทั้งนี้ รวม
ทั้งตัวของผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าด้วย
(5) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จาหน่ายสินค้าในระหว่างการจาหน่ายอยู่เสมอ
(6) ห้ามมิให้กระทาการใดๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุราคาญแก่ผู้อื่น เช่น การใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้า เครื่องขยาย
เสียงหรือเปิดวิทยุเทป เป็นต้น
(7) เมื่อเสร็จสิ้นการจาหน่ายทุกครั้งต้องเก็บสินค้าและสิ่งของใดๆ ที่เกี่ยวข้องจากบริเวณที่จาหน่ายให้
เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า
(8) หยุดการจาหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่ เทศบาลตาบล
เมืองแกลงประกาศกาหนด
(9) รักษาความสะอาดบริเวณที่จาหน่ายสินค้าอยู่เสมอ ทั้งในระหว่างทาการค้าและหลังจากเลิกทา
การค้าแล้ว
(10) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ
(11) ให้ จั ดวางสิ น ค้าที่จ าหน่ายบนแผงหรือจัดวางในลั กษณะอื่นตามที่เทศบาลตาบลเมืองแกลง
กาหนด
(12) ห้ามพาด ติดตั้งวางแผงค้า เกาะเกี่ยวสายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการขายรวม
ตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือกยืดสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับคอกต้นไม้หรือต้นไม้โดยเด็ดขาด
(13) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือการกระทาการโดยวิธีอื่นใดที่ก่อให้เกิดเสียงดังจน
เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่น
(14) ห้ามนารถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพื่อจาหน่ายสินค้า

-๓(1๕) หลังจากเลิกทาการค้า ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการค้าออกจากบริเวณที่อนุญาต
ให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า
(1๖) การอื่นที่จาเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันมิ
ให้เกิดเหตุราคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกาหนด
ข้ อ ๘ ในการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ประเภทอาหารในที่ ห รื อ ทางสาธารณะโดยลั ก ษณะวิ ธี ก ารจั ด วาง
สินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๗(1) - (1๖)
(2) แผงจาหน่ายอาหารทาจากวัสดุที่ทาความสะอาดง่าย มีสภาพดี เป็นระเบียบ อยู่สูงจากพื้นอย่าง
น้อง 60 เซนติเมตร
(3) อาหารปรุงสุกและภาชนะใส่อาหารมีการปกปิดหรือมีการป้องกันสัตว์แมลงนาโรคและป้องกันฝุ่น
ละออง
(4) สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสารบบอาหาร (อย.)
(5) น้าดื่มต้องเป็นน้าที่สะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด มีก๊อกหรือทางเทรินน้า
(6) เครื่องดื่มต้องใส่ภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และมีที่ตักที่มีด้ามยาวหรือมีก๊อกหรือทางเทรินน้า
(7) น้าแข็งที่ใช้บริโภค
7.1) ต้องสะอาด
7.2) เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
7.3) ที่ตักน้าแข็งมีด้ามยาว
7.4) ต้องไม่นาอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่ไว้ในน้าแข็ง
(8) ล้างภาชนะด้วยน้ายาล้างภาชนะ แล้งด้วยน้าสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้าไหล และอุปกรณ์การ
ล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และต้องไม่ถ่ายเทน้าล้างภาชนะหรืออุปกรณ์ที่มีเศษอาหารลงพื้น
หรือลงสู่ท่อระบายน้า
(9) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาดหรือวางเป็นระเบียบในภาชนะโปร่ง
สะอาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
(10) จัดให้มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อนาไปกาจั ด มีที่รองรับมูลฝอยโดยแยกประเภท
เป็นแบบแห้งและเปียกที่ถูกสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน้าหรือทางสาธารณะ
(11) ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนและสวมหมวกหรือเน็ท
คลุมผม
(12) ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสาเร็จแล้ว
(13) ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด
(14) ตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผล มีการบาดเจ็บ การถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือหรือ
นิ้วมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย
(15) ที่ เ ตรี ย ม ท า ประกอบ ปรุ ง และแผงวางจ าหน่ า ยอาหาร ต้ อ งสู ง จากพื้ น อย่ า งน้ อ ย 60
เซนติเมตร
(16) รักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจาหน่ายอาหารให้สะอาดและใช้การได้ดี
อยู่เสมอ

-๔(17) ใช้ น้ าสะอาดในการท า ประกอบ ปรุ ง แช่ ล้ า งอาหาร ภาชนะเครื่ อ งใช้ และปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก
สุขลักษณะอยู่เสมอ
(18) ใช้วัสดุ ภาชนะอุปกรณ์ที่สะอาด ปลอดภัย สาหรับใส่หรือเตรียมทา ประกอบ ปรุง และจาหน่าย
อาหาร
(19) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุราคาญเนื่องจากการจาหน่าย
เตรียม ทา ปรุง และเก็บอาหาร
(20) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคาสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งของเทศบาลตาบลเมืองแกลง
ข้อ ๙ ในการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จาหน่ายและผู้ช่วย
จาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย
(2) ไม่ทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ
(3) ในขณะที่ เ ร่ ข ายสิ น ค้า ห้ า มใช้ เ ครื่ อ งขยายเสี ย งหรื อ เปิ ด วิ ท ยุ เ ทปหรือ ส่ ง เสี ย งดั ง จนเกิ ด เหตุ
เดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่น
(๔) การอื่นที่จาเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันมิให้
เกิดเหตุร าคาญและการป้ องกัน โรคติดต่อตามที่เจ้าพนั กงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
ประกาศกาหนด
(๕) ห้ามนารถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน ไปจอดบนทางเท้าเพื่อขายสินค้า
ข้อ ๑๐ ในการจ าหน่ า ยสิ น ค้ าประเภทอาหารในที่ ห รื อ ทางสาธารณะโดยลั ก ษณะวิธี ก ารเร่ข าย
ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๙
(2) สวมเสื้อที่มีแขน ใช้ผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดป้องกันเส้นผมมิให้ตกลงใน
อาหาร
(3) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องทาแผลให้เรียบร้อย
(4) ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียม ทา ประกอบ ปรุงหรือจาหน่ายอาหาร
(5) ไม่ไอหรือจามรดบนอาหาร
(6) ที่เตรียม ทา ประกอบ ปรุง และแผงวางจาหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
(7) ไม่เททิ้งเศษอาหาร หรือน้าที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้าสาธารณะ
(8) ใช้ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจาหน่ายอาหารที่สะอาด
(9) ปกปิดอาหาร เครื่ องปรุ งอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการ
จาหน่ายอาหาร เพื่อป้องกันฝุ่นละออง แมลงวันและสัตว์พาหะนาโรคอื่นๆ
(10) ใช้น้ าที่ส ะอาดในการทา ประกอบ ปรุง แช่ห รือล้ างอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมื อ
เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจาหน่ายอาหาร
(11) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลั กษณะอย่างเพียงพอ และไม่เททิ้งมูลฝอยลงในท่อหรือทาง
ระบายน้าสาธารณะ

-๕ข้อ 1๑ การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารทางน้า ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยผู้จาหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๘(10) ข้อ ๙(1) (2) (4) (6) และข้อ ๑๐(2) – (5) (7) (8)
(2) ห้ามทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้าลาคลอง
(3) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคาสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบข้อคับและคาสั่งของเทศบาลตาบลเมืองแกลง
ข้อ 1๒ ห้ ามมิให้ ผู้ จ าหน่ายและผู้ ช่ว ยจาหน่ายสิ นค้าประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็น
โรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคติดต่อดังต่อไปนี้
(1) วัณโรค
(2) อหิวาตกโรค
(3) ไข้รากสาดน้อย (ไทฟอยด์)
(4) ไข้หัด
(5) โรคบิด
(6) ไข้สุกใส
(7) โรคคางทูม
(8) โรคเรื้อน
(9) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
(10) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส
(11) โรคติดต่ออื่นๆ ที่ทางราชการกาหนด
ข้อ 1๓ ถ้าปรากฏว่าผู้จาหน่ายหรือผู้ช่วยผู้จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะผู้ใดเป็นโรคติดต่อ
หรือพาหะของโรคติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 1๒ ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าถ้าอนุญาตให้จาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะต่อไปจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงแก่สุขภาพของประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้เพิก
ถอนใบอนุญาตของผู้นั้นเสีย
ข้อ 1๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยผู้จาหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(1) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1๒
(2) เงื่อนไขอื่นตามที่เทศบาลตาบลเมืองแกลงกาหนด
ข้อ 1๕ ผู้ใดจะขอรับใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น พร้อมกับเอกสารตามที่เทศบาลตาบลเมืองแกลงกาหนดและรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวม
แว่นตาดา ขนาด 1x1 นิ้ว ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจาหน่ายคนละ ๓ รูป
ข้อ 1๖ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขออนุญาตตามข้อ
1๕ แล้วปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ให้ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่
อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบ กรณีไม่อาจออกใบอนุญาตได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ

-๖ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือไม่สมบูรณ์ทั้งหมด แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่ต้อง
ส่งคืนคาขออนุญาต ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการ
ขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุมัติทราบก่อนสิ้นกาหนด ตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้ว
นั้นแล้วแต่กรณี
ข้อ 1๗ ผู้ได้รับอนุญาตต้องชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ภายในกาหนด 15 วัน นับ
แต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาต ผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
สาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต
ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น หากมิได้ชาระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กาหนดจะต้องชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ต้องชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกดาเนินกิจการนั้นก่อนถึง
กาหนดที่จะต้องชาระค่าธรรมเนียมดังนี้
การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แทนหรือผู้รับ
มอบอานาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนัง สือให้ส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ
หรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ ภูมิสาเนาหรือสานักงานของผู้ต้องรับหนังสือและให้ถือว่าผู้นั้นได้
ทราบหนังสือดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสี ยค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจานวน
ข้อ 1๘ ในขณะทาการจาหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะผู้ได้ รับใบอนุญาตต้อง
แสดงใบอนุญาตของตนได้เสมอและทาการจาหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามประเภทสินค้า
และลักษณะการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ได้รับอนุญาต
ข้อ 1๙ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ได้เฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ช่วยจาหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ
ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตไม่เกิน 1 คน และห้ามไม่ให้โอนใบอนุญาต
ข้อ ๒๐ เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตให้จาหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมก่อนในอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ 2๑ ใบอนุญาตให้มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของ
เทศบาลเมืองแกลงเท่านั้น
ข้อ 2๒ เมื่อผู้ ได้รั บใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปให้ ยื่นคาขอบอกเลิกการดาเนิน
กิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

-๗ข้อ 2๓ หากผู้ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตประสงค์จะเปลี่ ย นแปลงชนิ ดหรื อประเภทสิ นค้ าหรื อลั กษณะวิ ธีการ
จาหน่ายหรือสถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือรายการอื่นใด ให้ยื่นคาร้องขอต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น และจะทาการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ใน
ใบอนุญาตแล้ว
ข้อ 2๔ หากปรากฏว่าใบอนุญาต ถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาต ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย
หรือชารุดในสาระสาคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนา
ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(3) รูปถ่ายของผู้ได้รับใบอนุญาต และผู้ช่วยจาหน่าย ขนาด 1x1 นิ้ว จานวน ๓ รูป
ข้อ 2๕ การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขดังนี้
(1) การออกใบแทนใบอนุญาต ให้ประทับตราสีแดงคาว่า “ใบแทน” กากับไว้ด้วย และให้มี วัน เดือน
ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทน
และต้นขั้วใบแทน
(2) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญ
ของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และเล่มที่ เลขที่ ปี พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ 26 ผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยผู้จาหน่ายสินค้าต้องจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตาม
เวลาที่เทศบาลตาบลเมืองแกลงกาหนด
ข้อ 27 ผู้ ได้รั บ การอนุ ญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิ บห้ าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสื อแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ 2๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จาหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าในที่หรือ ทางสาธารณะจะต้องมี
บัตรประจาตัวตามแบบที่เทศบาลตาบลเมืองแกลงประกาศกาหนด และจะต้องติดบัตรประจาตัวไว้ที่อกเสื้อด้านซ้าย
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๙ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลเมืองแกลง
ข้อ 3๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญั ติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศ
บัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

-๘ข้อ 3๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(3) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบั ญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือ เทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่ อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ 3๒ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบ
รับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ 3๓ ผู้ ถูก สั่ งเพิก ถอนใบอนุญ าตจะขอรั บใบอนุ ญาตส าหรับ การประกอบกิ จการที่ ถูก เพิก ถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 3๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ ๓๕ ให้นายกเทศมนตรีตาบลเมืองแกลงรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอานาจออก
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ เดือน......... พ.ศ. ....
(ลงชื่อ)
(นายสันติชัย ตันสวานิช)
นายกเทศมนตรีตาบลเมืองแกลง
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
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