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หลักการและเหตุผล 
ประกอบร�างเทศบัญญตัิเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 
เร่ืองการจําหน�ายสินค#าในที่หรือทางสาธารณะ 
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หลักการ 
ให�มีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� ว�าด�วยการจําหน�ายสินค�าในท่ีหรือทางสาธารณะ เพ่ือบังคับ

ใช�ในเขตเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� เนื่องจากมีความเจริญเติบโตทางด�านเศรษฐกิจ ประชาชนบางส�วนจําหน�าย
สินค�าในท่ีหรือทางสาธารณะทําให�เกิดป,ญหาความไม�เรียบร�อยของบ�านเมือง 

 
 

เหตุผล 
เพ่ือประโยชน�ของประชาชนและการควบคุมการจําหน�ายสินค�าในท่ีหรือทางสาธารณะภายในเขต

เทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 ประกอบกับมาตรา 53 แห�งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 ให�กระทําได�โดยการตราเป?นเทศบัญญัติ จึงจําเป?นต�องตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 

เรื่องการจําหน�ายสินค#าในท่ีหรือทางสาธารณะ  
พ.ศ.2558 

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

โดยท่ีเป?นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� ว�าด�วยการจําหน�ายสินค�าในท่ีหรือ 
ทางสาธารณะ  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.2496 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552  ประกอบกับมาตรา 4 แห�งพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. 2522 ประกอบมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห�ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันเป?นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 บัญญัติ
ให�กระทําได�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย เทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลตําบลร�อนพิบูลย�  และผู�ว�าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติไว�ดังต�อไปนี้  

ข#อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว�า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� เรื่องการจําหน�ายสินค�าในท่ีหรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ.2558” 

ข#อ 2   เทศบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับในเขตเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� เม่ือได�ประกาศไว�โดยเปIดเผย  
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� แล�วเจ็ดวัน 

ข#อ 3   บรรดาเทศบัญญัติ ข�อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดในส�วนท่ีได�ตราไว�แล�วใน 
เทศบัญญัติอ่ืนซ่ึงขัดหรือแย�งกับเทศบัญญัตินี้ ให�ใช�เทศบัญญัตินี้แทน  
 ข#อ 4   ในเทศบัญญัตินี้ 

“สินค#า” หมายความว�า สิ่งของท่ีซ้ือขายกัน 
“อาหาร” หมายความว�า ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต ได�แก�  
(๑)  วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน ด่ืม อม หรือนําเข�าสู�ร�างกายไม�ว�าด�วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ 

แต�ไม�รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต�อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให�โทษตามกฎหมายว�าด�วยการนั้น แล�วแต�กรณี  
(๒)  วัตถุท่ีมุ�งหมายสําหรับใช�หรือใช�เป?นส�วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร 

สี และเครื่องปรุงแต�งกลิ่นรส 
 “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว�า สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช�เป?นของเอกชน และ

ประชาชนสามารถใช�ประโยชน�หรือใช�สัญจรได�  
“เจ#าพนักงานท#องถ่ิน” หมายความว�า นายกเทศมนตรีตําบลร�อนพิบูลย� หรือผู�ท่ีได�รับการ

แต�งต้ังจากนายกเทศมนตรีให�ทําการแทน 
  “เจ#าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว�า เจ�าพนักงานซ่ึงได�รับการแต�งต้ังให�ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

ข#อ 5  เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีหน�าท่ีควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน�ใช�สอยของ
ประชาชนท่ัวไป 

ห�ามมิให�ผู�ใดจําหน�ายสินค�าในท่ีหรือทางสาธารณะ ไม�ว�าจะเป?นการจําหน�ายโดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สินค�าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป?นปกติหรือเร�ขาย ในตลาดประเภทท่ี 2 เว�นแต�จะได�รับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 
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ห�ามมิให�ผู�ใดจําหน�ายสินค�าในท่ีหรือทางสาธารณะ ไม�ว�าจะเป?นการจําหน�ายโดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สินค�าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป?นปกติหรือเร�ขาย เว�นแต�จะได�รับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินระบุชนิด หรือประเภทของสินค�า ลักษณะ
วิธีการจําหน�ายสินค�า และสถานท่ีท่ีจะจัดวางสินค�าเพ่ือจําหน�ายในกรณีท่ีจะมีการจัดวางสินค�าในท่ีหนึ่งท่ีใด
เป?นปกติ รวมท้ังจะกําหนดเง่ือนไขอย�างใดตามท่ีเห็นสมควรไว�ในใบอนุญาตด�วยก็ได� 

การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค�า ลักษณะวิธีการจําหน�ายสินค�าหรือสถานท่ีจัดวางสินค�าให�
แตกต�างไปจากท่ีระบุไว�ในใบอนุญาต จะกระทําได�ต�อเม่ือผู�รับใบอนุญาตได�แจ�งต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ิน  
และเจ�าพนักงานท�องถ่ินได�จดแจ�งการเปลี่ยนแปลงดังกล�าวไว�ในใบอนุญาตแล�ว 

ข#อ 6  ในการจําหน�ายสินค�าในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค�าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป?น
ปกติ ผู�จําหน�ายและผู�ช�วยจําหน�ายสินค�าจะต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ดังต�อไปนี้ 

(1) แต�งกายสะอาดและสุภาพเรียบร�อย 
(2) ให�จัดวางสินค�าท่ีจําหน�ายบนแผงวางสินค�าหรือจัดวางในลักษณะอ่ืนตามท่ีเจ�าพนักงาน

ท�องถ่ินโดยคําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 
(3) แผงวางสินค�าทําด�วยวัสดุท่ีมีความแข็งแรงและมีความสูงตามท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินโดย

คําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 
(4) จัดวางสินค�าและสิ่งของใดๆ ให�เป?นระเบียบเรียบร�อย ไม�ยื่นล้ําออกนอกบริเวณท่ีกําหนด 

ท้ังนี้ รวมท้ังตัวของผู�จําหน�ายและผู�ช�วยจําหน�ายสินค�าด�วย 
(5) ในการจําหน�ายสินค�าในท่ีหรือทางสาธารณะ ตามความในเทศบัญญัตินี้ ห�ามมิให�ใช�พ้ืนท่ี

เกิน 6 ตารางเมตร ต�อผู�ประกอบการหนึ่งราย 
(6) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่ีจําหน�ายสินค�าในระหว�างการจําหน�ายอยู�เสมอ 
(7) ห�ามมิให�กระทําการใดๆ ท่ีก�อให�เกิดเหตุรําคาญแก�ผู�อ่ืน เช�น การใช�เครื่องกําเนิดไฟฟTา 

เครื่องขยายเสียงหรือเปIดวิทยุเทป เป?นต�น 
(8) เม่ือเสร็จสิ้นการจําหน�ายทุกครั้งต�องเก็บสินค�าและสิ่งของใดๆ ท่ีเก่ียวข�องจากบริเวณท่ี

จําหน�ายให�เรียบร�อยโดยไม�ชักช�า หากฝVาฝWนเทศบาลจะดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1) ว�ากล�าวตักเตือน 
2) แจ�งเตือนด�วยหนังสือ 
3) รื้อถอนสิ่งของดังกล�าว 

(9) หยุดการจําหน�ายสินค�าเพ่ือสาธารณประโยชน�หรือประโยชน�ของทางราชการตามท่ีเทศบาล
ตําบลร�อนพิบูลย� ประกาศกําหนด 

(10) กรณีไม�จําหน�ายสินค�าติดต�อกันเกิน 7 วัน โดยไม�มีเหตุผลอันสมควร และไม�แจ�งให�
เทศบาลทราบ ถือว�าสละสิทธิ์ในการจําหน�ายสินค�าดังกล�าวทันที 

(11) การอ่ืนท่ีจําเป?นเพ่ือการรักษาความสะอาดและปTองกันอันตรายต�อสุขภาพ รวมท้ังการ
ปTองกันมิให�เกิดเหตุรําคาญและการปTองกันโรคติดต�อตามท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินโดยคําแนะนําของ 
เจ�าพนักงานสาธารณสุข ประกาศกําหนด 

ข#อ 7  ในการจําหน�ายสินค�าประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค�า
ในท่ีหนึ่งท่ีใดเป?นปกติ ผู�จําหน�ายและผู�ช�วยจําหน�ายสินค�าจะต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ดังต�อไปนี้ 

(1) แผงจําหน�ายอาหารทําจากวัสดุท่ีทําความสะอาดง�าย มีสภาพดี เป?นระเบียบ อยู�สูงจากพ้ืน
อย�างน�อย  60 เซนติเมตร 

/(2) อาหาร... 
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(2) อาหารปรุงสุกมีการปกปIดหรือมีการปTองกันสัตว�แมลงนําโรค 
(3) สารปรุงแต�งอาหารต�องมีเลขสารบบอาหาร (อย.) 
(4) น้ําด่ืมต�องเป?นน้ําท่ีสะอาด ใส�ในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปIด มีกXอกหรือทางเทรินน้ํา 
(5) เครื่องด่ืมต�องใส�ภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปIด และมีท่ีตักท่ีมีด�ามยาวหรือมีกXอก 

หรือทางเทรินน้ําน้ําแข็งท่ีใช�บริโภค 
6.1)  ต�องสะอาด 
6.2)  เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปIด อยู�สูงจากพ้ืนอย�างน�อย 60 เซนติเมตร 
6.3)  ท่ีตักน้ําแข็งมีด�ามยาว 
6.4)  ต�องไม�นําอาหารหรือสิ่งของอย�างอ่ืนไปแช�ไว�ในน้ําแข็ง 

(6) ล�างภาชนะด�วยน้ํายาล�างภาชนะ ล�างด�วยน้ําสะอาด 2 ครั้ง หรือล�างด�วยน้ําไหล และ
อุปกรณ�การล�างต�องวางสูงจากพ้ืนอย�างน�อย 60 เซนติเมตร 

(7) ช�อน ส�อม ตะเกียบ วางต้ังเอาด�ามข้ึนในภาชนะโปร�งสะอาดหรือวางเป?นระเบียบ 
ในภาชนะโปร�งสะอาด และมีการปกปIด เก็บสูงจากพ้ืนอย�างน�อย 60 เซนติเมตร 

(8) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพ่ือนําไปกําจัด 
(9) ผู�สัมผัสอาหารแต�งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู�ปรุงต�องผูกผ�ากันเปWYอนและสวมหมวก

หรือเน็ทคลุมผม 
(10) ใช�อุปกรณ�ในการหยิบจับอาหารท่ีปรุงสําเร็จแล�ว 
(11) ผู�สัมผัสอาหารท่ีมีบาดแผลท่ีมือต�องปกปIดแผลให�มิดชิด 

ข#อ 8  ในการจําหน�ายสินค�าในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร�ขาย ผู�จําหน�ายและผู�ช�วย
จําหน�ายสินค�าจะต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ดังต�อไปนี้ 

(1) แต�งกายสะอาดและสุภาพเรียบร�อย 
(2) ไม�ท้ิงมูลฝอยลงในท่ีหรือทางสาธารณะ 
(3) ห�ามมิให�กระทําการใดๆ ท่ีก�อให�เกิดเหตุรําคาญแก�ผู�อ่ืน เช�น การใช�เครื่องขยายเสียง เป?นต�น 
(4) หยุดการจําหน�ายสินค�าเพ่ือสาธารณประโยชน�หรือประโยชน�ของทางราชการตามท่ี

เทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� ประกาศกําหนด 
(5) การอ่ืนท่ีจําเป?นเพ่ือการรักษาความสะอาดและปTองกันอันตรายต�อสุขภาพ รวมท้ังการ

ปTองกันมิให�เกิดเหตุรําคาญและการปTองกันโรคติดต�อตามท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินโดยคําแนะนําของ 
เจ�าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ข#อ 9  ในการจําหน�ายสินค�าประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร�ขาย  
ผู�จําหน�ายและผู�ช�วยจําหน�ายสินค�าจะต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ดังต�อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว�ในข�อ 8 
(2) สวมเสื้อท่ีมีแขน ใช�ผ�ากันเปWYอนท่ีสะอาด สวมรองเท�าหุ�มส�น มีสิ่งปกปIดปTองกันเส�นผม 

มิให�ตกลงในอาหาร 
(3) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ�ามีบาดแผลบริเวณมือต�องทําแผลให�เรียบร�อย 
(4) ไม�สูบบุหรี่ในขณะเตรียม ทํา ประกอบ ปรุงหรือจําหน�ายอาหาร 
(5) ไม�ไอหรือจามรดบนอาหาร 
(6) ท่ีเตรียม ทํา ประกอบ ปรุง และแผงวางจําหน�ายอาหาร ต�องสูงจากพ้ืน 

ไม�น�อยกว�า 60 เซนติเมตร 
/(7) ไม�เทท้ิง... 
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(7) ไม�เทท้ิงเศษอาหาร หรือน้ําท่ีมีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพ้ืนหรือทางระบายน้ําสาธารณะ 
(8) ใช�ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช�และอุปกรณ�ในการจําหน�ายอาหารท่ีสะอาด 
(9) ปกปIดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช�และอุปกรณ�ใน

การจําหน�ายอาหาร เพ่ือปTองกันฝุVนละออง แมลงวันและสัตว�พาหะนําโรคอ่ืนๆ  
(10) ใช�น้ําท่ีสะอาดในการทํา ประกอบ ปรุง แช�หรือล�างอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร 

เครื่องมือ เครื่องใช�และอุปกรณ�ในการจําหน�ายอาหาร 
(11) จัดให�มีท่ีรองรับมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอย�างเพียงพอ และไม�เทท้ิงมูลฝอยลงในท�อหรือ

ทางระบายน้ําสาธารณะ 
ข#อ 10  ห�ามมิให�ผู�จําหน�ายและผู�ช�วยจําหน�ายสินค�าประกอบกิจการเม่ือมีเหตุอันควรเชื่อว�าเป?น

โรคติดต�อหรือเป?นพาหะของโรคติดต�อดังต�อไปนี้ 
(1) วัณโรค 
(2) อหิวาตกโรค 
(3) ไข�รากสาดน�อย(ไทฟอยด�) 
(4) โรคบิด 
(5) ไข�สุกใส 
(6) โรคคางทูม 
(7) โรคเรื้อน 
(8) โรคผิวหนังท่ีน�ารังเกียจ 
(9) โรคตับอักเสบท่ีเกิดจากไวรัส 
(10) โรคติดต�ออ่ืนๆ ท่ีทางราชการกําหนด 

ข#อ 11  ผู�ใดประสงค�จะจําหน�ายสินค�าในท่ีหรือทางสาธารณะจะต�องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ี
กําหนดไว�ท�ายเทศบัญญัตินี้ พร�อมกับเอกสารและหลักฐานดังต�อไปนี้ 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือข�าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(2) รูปถ�ายหน�าตรง ไม�สวมหมวก และไม�สวมแว�นตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ�าย 

ครั้งเดียวกันไม�เกิน 1 ป[ จํานวน 3 รูป 
(3) ใบรับรองแพทย� (กรณีจําหน�ายอาหาร) 
(4) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
(5) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� ประกาศกําหนด 

ข#อ 12  ผู�ได�รับการอนุญาตต�องมารับใบอนุญาตภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งการ
อนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน หากไม�มารับภายในกําหนดเวลาดังกล�าวโดยไม�มีเหตุอันสมควรให� 
ถือว�าสละสิทธิ์ 

ข#อ 13  เม่ือได�รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต�ออายุใบอนุญาตให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินตรวจความ
ถูกต�องและความสมบูรณ�ของคําขอ ถ�าปรากฏว�าคําขอดังกล�าวไม�ถูกต�องหรือไม�สมบูรณ�ตามหลักเกณฑ� วิธีการ 
หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในเทศบัญญัตินี้ ให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินรวบรวมความไม�ถูกต�องหรือความไม�สมบูรณ�นั้น
ท้ังหมด และแจ�งให�ผู�ขออนุญาตแก�ไขให�ถูกต�องและสมบูรณ�ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป?นท่ีจะต�องส�งคืน
คําขอแก�ผู�ขออนุญาต ก็ให�ส�งคืนคําขอพร�อมท้ังแจ�งความไม�ถูกต�องหรือความไม�สมบูรณ�ให�ทราบภายในสิบห�าวัน
นับแต�วันได�รับคําขอ 

 
/เจ�าพนัก... 
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เจ�าพนักงานท�องถ่ินต�องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ�งคําสั่งไม�อนุญาตพร�อมด�วยเหตุผลให�ผู�ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต�วันได�รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต�องหรือครบถ�วนตามท่ีกําหนดใน 
เทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป?นท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินไม�อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม�อาจมีคําสั่งไม�อนุญาตได�
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให�ขยายเวลาออกไปได�อีกไม�เกินสองครั้ง ครั้งละไม�เกินสิบห�าวัน แต�ต�องมี
หนังสือแจ�งการขยายเวลาและเหตุจําเป?นแต�ละครั้งให�ผู�ขออนุญาตทราบก�อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามท่ีได�ขยายเวลาไว�แล�วนั้น แล�วแต�กรณี 

ข#อ 14  ผู�ได�รับใบอนุญาตให�จําหน�ายสินค�าและผู�ช�วยจําหน�ายสินค�าในท่ีหรือทางสาธารณะจะต�องมี
บัตรประจําตัวตามแบบท่ีเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� ประกาศกําหนด และจะต�องติดบัตรประจําตัวไว�ท่ีอกเสื้อ
ด�านซ�ายตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ข#อ 15  ใบอนุญาตให�มีอายุหนึ่งป[นับแต�วันท่ีออกใบอนุญาต และให�ใช�ได�เพียงในเขตอํานาจของ
เทศบาลตําบลร�อนพิบูลย�เท�านั้น 

การขอต�ออายุใบอนุญาตจะต�องยื่นคําขอก�อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือได�ยื่นคําขอพร�อมกับเสีย
ค�าธรรมเนียมแล�วให�ประกอบกิจการต�อไปได�จนกว�าเจ�าพนักงานท�องถ่ินจะสั่งไม�ต�ออายุใบอนุญาต 

การขอต�ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให�ต�ออายุใบอนุญาตให�เป?นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการและ
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ตามข�อ 11 และข�อ 12 ด�วย 

ข#อ 16  ผู�ได�รับใบอนุญาตต�องเสียค�าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว�ท�าย 
เทศบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเป?นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก�อนใบอนุญาต 
สิ้นอายุสําหรับกรณีท่ีเป?นการขอต�ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถ�ามิได�เสียค�าธรรมเนียม
ภายในเวลาท่ีกําหนด ให�ชําระค�าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร�อยละยี่สิบของจํานวนค�าธรรมเนียมท่ีค�างชําระ เว�นแต�ผู�ได�รับ
ใบอนุญาตจะได�บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก�อนถึงกําหนดการเสียค�าธรรมเนียมครั้งต�อไป 

ในกรณีท่ีผู�มีหน�าท่ีต�องเสียค�าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค�างชําระค�าธรรมเนียมติดต�อกันเกินกว�า 
สองครั้ง ให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจสั่งให�ผู�นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว�จนกว�าจะได�เสียค�าธรรมเนียมและ
ค�าปรับจนครบจํานวน 

ข#อ 17  บรรดาค�าธรรมเนียมและค�าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให�เป?นรายได�ของเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 
ข#อ 18  ผู�ได�รับใบอนุญาตต�องแสดงใบอนุญาตไว�โดยเปIดเผยและเห็นได�ง�าย ณ สถานท่ีประกอบ

กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
ข#อ 19  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตยื่น 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีได�ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบท่ี
กําหนดไว�ท�ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให�เป?นไปตามหลักเกณฑ�  วิธีการ  และ
เง่ือนไขดังต�อไปนี้ 

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให�ผู�ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 
การแจ�งความต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีแห�งท�องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินประกอบด�วย 

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ให�ผู�ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท�าท่ีเหลืออยู� มาแสดงต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินประกอบด�วย 
 
 

/ข�อ 20… 
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ข#อ 20  ในกรณีท่ีปรากฏว�าผู�รับใบอนุญาตไม�ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม�ถูกต�องตามบทแห�งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว�ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว�เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได�รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจสั่งพักใช�ใบอนุญาตได�ภายในเวลาท่ีเห็นสมควร 
แต�ต�องไม�เกินสิบห�าวัน 

ข#อ 21  เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว�าผู�รับใบอนุญาต 
(1) ถูกสั่งพักใช�ใบอนุญาตต้ังแต�สองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะต�องถูกสั่งพักใช�ใบอนุญาตอีก 
(2) ต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว�าได�กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. 2535 
(3) ไม�ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม�ถูกต�องตามบทแห�งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข      

 พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือ
เง่ือนไขท่ีระบุไว�ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว�เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได�รับใบอนุญาต 
ตามเทศบัญญัตินี้ และการไม�ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม�ถูกต�องนั้นก�อให�เกิดอันตรายอย�างร�ายแรงต�อสุขภาพของ
ประชาชน หรือมีผลกระทบต�อสภาวะความเป?นอยู�ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  

ข#อ 22  คําสั่งพักใช�ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให�ทําเป?นหนังสือแจ�งให�ผู�รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีท่ีไม�พบผู�รับใบอนุญาต หรือผู�รับใบอนุญาตไม�ยอมรับคําสั่งดังกล�าว ให�ส�งคําสั่งโดยทางไปรษณีย�
ตอบรับ หรือให�ปIดคําสั่งนั้นไว�ในท่ีเปIดเผยเห็นได�ง�าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู�รับใบอนุญาต 
และให�ถือว�าผู�รับใบอนุญาตนั้นได�รับทราบคําสั่งแล�วต้ังแต�เวลาท่ีคําสั่งไปถึง หรือวันปIดคําสั่ง แล�วแต�กรณี 

ข#อ 23  ผู�ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม�ได�จนกว�าจะพ�นกําหนดหนึ่งป[นับแต�วันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข#อ 24  ผู�ใดฝVาฝWนหรือไม�ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต�องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว�ในบทกําหนดโทษ
แห�งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ข#อ 25  ให�นายกเทศมนตรีตําบลร�อนพิบูลย� รักษาการให�เป?นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให�มีอํานาจ
ออกข�อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการให�เป?นไปตามเทศบัญญัตินี้    

ประกาศ  ณ วันท่ี 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 
 

(ลงชื่อ)        อัศวิน  จินตวร 
                        (นายอัศวิน  จินตวร) 
              นายกเทศมนตรีตําบลร�อนพิบูลย� 
 

               เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ)              พินิจ  บุญเลิศ 
                   (นายพินิจ บุญเลิศ) 
    รองผู�ว�าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
        ผู�ว�าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 



 

 
บัญชีอัตราค�าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
ท#ายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 

เรื่อง การจําหน�ายสินค#าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2558 
 

รายการ อัตราค
าธรรมเนียม 
(บาท/ป�) 

หมายเหตุ 

ใบอนุญาตจําหน�ายสินค�าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
ก. จําหน�ายโดยลักษณะวิธีตั้งวางสินค�าในท่ีใดท่ีหนึ่งเป?นปกติ 

ตารางเมตรละ 
ข. จําหน�ายโดยลักษณะการเร�ขาย  

 

 
 

100 
๕๐ 

 
 

 

 
ภาคผนวก 

 
ข้ันตอนในการขออนุญาตจําหน�ายสินค�าหรือเร�ขายในท่ีหรือทางสาธารณะ 

- ผู�ใดจะขอรับใบอนุญาตจําหน�ายสินค�าในท่ีหรือทางสาธารณะ ให�ยื่นคําขอต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 
ตามแบบ สณ.1 พร�อมเอกสารตามท่ีเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย�กําหนด และรูปถ�ายหน�าตรง ครึ่ง
ตัวไม�สวมหมวก ไม�สวมแว�นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ของผู�ขอรับใบอนุญาตและผู�ช�วยจําหน�าย
คนละ 3 รูป เพ่ือติดไว�ในทะเบียน 1 รูป ใบอนุญาต 1 รูป และบัตรสุขลักษณะประจําตัว 1 รูป 

- ผู�ใดจะขอรับใบอนุญาตเร�ขายสินค�าในท่ีหรือทางสาธารณะให�ยื่นคําขอต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 
ตามแบบ สณ.4 พร�อมเอกสารตามท่ีเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย�กําหนด และรูปถ�ายหน�าตรง ครึ่ง
ตัวไม�สวมหมวก ไม�สวมแว�นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ของผู�ขอรับใบอนุญาตและผู�ช�วยจําหน�าย
คนละ 3 รูป เพ่ือติดไว�ในทะเบียน 1 รูป ใบอนุญาต 1 รูป และบัตรสุขลักษณะประจําตัว 1 รูป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบ สณ. 1 

คําขอรับ 
ใบอนุญาต จําหน�ายสินค#าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

        เขียนท่ี ................................................... 

          วันท่ี.................เดือน.................................พ.ศ. ........... 

  ข�าพเจ�า...............................................................อายุ......................ป[  สัญชาติ........................ 
บัตรประชาชนเลขท่ี.........................................................อยู�บ�านเลขท่ี............................หมู�ท่ี............................. 
ตรอก/ซอย................................ถนน........................................ตําบล / แขวง.....................................................
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด............................................โทรศัพท�............................................... 
  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจําหน�ายสินค�าในท่ีหรือทางสาธารณะ (ระบุชนิดสินค�า).................... 
บริเวณท่ีจําหน�ายสินค�า.......................................................หมู�ท่ี....................ตรอก / ซอย.................................
ถนน......................................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต...................................................
จังหวัด....................................................... เวลาจําหน�ายสินค�า............................................................................ 
  พร�อมคําข�อนี้ ข�าพเจ�าได�แนบเอกสารและหลักฐานต�างๆ มาด�วยแล�ว คือ 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข�าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู�ขอรับใบอนุญาต และ
ผู�ช�วยจําหน�ายสินค�า 

2. สําเนาทะเบียนบ�าน ของผู�ขอรับใบอนุญาต และผู�ช�วยจําหน�ายสินค�า 
3. ใบรับรองแพทย� ของผู�ขอรับใบอนุญาต และผู�ช�วยจําหน�ายสินค�า 
4. รูปถ�ายหน�าตรง ครึ่งตัวไม�สวมหมวก ไม�สวมแว�นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ของผู�ขอรับใบอนุญาต

และผู�ช�วยจําหน�าย คนละ 3 รูป 
5. ใบเสร็จรับเงินค�าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
6. อ่ืนๆ ระบุ................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอรับรองว�าข�อความในแบบคําขอนี้เป?นความจริงทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ)..............................................................ผู�ขอรับใบอนุญาต 
            (..............................................................) 
 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีจําหน�ายสินค�า 



 

 
 
 
ความเห็นเจ�าหน�าท่ี 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

        (ลงชื่อ).............................................. 

 

ความเห็นผู�อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

        (ลงชื่อ)............................................. 

 

ความเห็นปลัดเทศบาล 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

        (ลงชื่อ)................................................. 

 

 ความเห็นเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

        (ลงชื่อ).................................................. 

 

หมายเหตุ: ได�ออกใบเสร็จรับเงิน เล�มท่ี.................. เลขท่ี......................ลงวันท่ี.................................................. 

     (ลงชื่อ)........................................เจ�าหน�าท่ีการเงิน /ธุรการ 
             (.....................................) 
 
 



 

 
 

 
แบบ สณ.2 

 
 

ใบอนุญาตจําหน�ายสินค#าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

                          

                       ผู�ได�รับใบอนุญาต                                                       ผู�ช�วยจําหน�าย 
                       ชื่อ........................................                                          ชื่อ..................................... 
                       นามสกุล...............................                                          นามสกุล........................... 
 
 
เล�มท่ี...............เลขท่ี................ป[................... 

  อนุญาตให�.....................................................................อายุ..................ป[ สัญชาติ.................... 
อยู�บ�านเลขท่ี.....................หมู�ท่ี................ ตรอก / ซอย.......................................ถนน......................................... 
ตําบล / แขวง........................................อําเภอ / เขต......................................จังหวัด.......................................... 
โทรศัพท�.................................................. 
  ข�อ 1 จําหน�ายสินค�าในท่ีหรือทางสาธารณะ สินค�าประเภท..................................................... 
  ข�อ 2 สถานท่ีจําหน�ายสินค�า.................................................................................................... 
ตรอก / ซอย...........................ถนน.................................หมู�ท่ี.................ตําบล / แขวง......................................
อําเภอ / เขต......................................จังหวัด.............................................. 
  ข�อ 3 ใบอนุญาตฉบับนี้ให�ใช�เฉพาะผู�ได�รับใบอนุญาตและผู�ช�วยจําหน�าย 
  ข�อ 4 ค�าธรรมเนียมฉบับละ..................บาทต�อป[ 
  ข�อ 5 ผู�ได�รับใบอนุญาตจะต�องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต�อไปนี้   
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
  ใบอนุญาตฉบับนี้ให�ใช�ได�จนถึงวันท่ี............เดือน................................พ.ศ.......................... 
       ออกให�  ณ  วันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ............................ 
 
 
(ลงชื่อ).................................................    (ลงชื่อ)................................................... 
       (.................................................)           (...................................................) 
                    ผู�รับเงิน           เจ�าพนักงานท�องถ่ิน 
 
 
คําเตือน  ผู�ได�รับใบอนุญาต  ต�องสามารถแสดงใบอนุญาตได�ตลอดเวลาท่ีจําหน�ายสินค�า 
 

 

 
ท่ีติดรูป 

1x1.5 นิ้ว 

 
ท่ีติดรูป 

1x1.5 นิ้ว 



 

 
 
 

สณ.3 

 

 

ใบอนุญาตเป=นผู#เร�ขายสินค#าในที่หรือทางสาธารณะ 

                          

                       ผู�ได�รับใบอนุญาต                                                       ผู�ช�วยจําหน�าย 
                       ชื่อ........................................                                          ชื่อ..................................... 
                       นามสกุล...............................                                          นามสกุล........................... 
 
 
เล�มท่ี...............เลขท่ี................ป[................... 

  อนุญาตให�..............................................................อายุ.......................ป[ สัญชาติ....................  
อยู�บ�านเลขท่ี..................หมู�ท่ี................ ตรอก / ซอย....................................ถนน............................................. 
ตําบล / แขวง........................................อําเภอ / เขต......................................จังหวัด........................................ 
โทรศัพท�.................................................. 

ข�อ  1 ) เร�ขายสินค�าในท่ีหรือทางสาธารณะประเภท................................................................ 
  ข�อ 2 ) ค�าธรรมเนียมฉบับละ...........................บาทต�อป[  พ้ืนท่ี.............................ตารางเมตร 
ใบเสร็จรับเงินเล�มท่ี......................เลขท่ี....................ลงวันท่ี...................เดือน........................พ.ศ...................... 

ข�อ  3)  ผู�ใดรับใบอนุญาตต�องปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังต�อไปนี้ 
ข�อ  4)  ต�องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบัญญัติเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� เรื่อง การจําหน�าย

สินค�าในท่ีหรือทางสาธารณะพ.ศ.2555 และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด�วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของ
เจ�าพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งเจ�าพนักงานท�องถ่ินรวมท้ังระเบียบ  ข�อบังคับและคําสั่ง 

 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ให�ใช�ได�จนถึงวันท่ี............เดือน................................พ.ศ.......................... 
       ออกให�  ณ  วันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ............................ 
 
 
(ลงชื่อ).................................................    (ลงชื่อ)................................................... 
       (.................................................)           (...................................................) 
                    ผู�รับเงิน           เจ�าพนักงานท�องถ่ิน 
 
 
คําเตือน  ผู�ได�รับใบอนุญาต  ต�องสามารถแสดงใบอนุญาตได�ตลอดเวลาท่ีจําหน�ายสินค�า 
 
 

 
ท่ีติดรูป 

1x1.5 นิ้ว 

 
ท่ีติดรูป 

1x1.5 นิ้ว 



 

 
 
 

แบบ สณ. 4 

คําขอต�ออายุ 
ใบอนุญาต จําหน�ายสินค#าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

        เขียนท่ี ................................................... 

          วันท่ี.............เดือน.................................พ.ศ. ............... 

  ข�าพเจ�า...................................................................อายุ...................ป[  สัญชาติ........................ 
บัตรประชาชนเลขท่ี.......................................................อยู�บ�านเลขท่ี..................................หมู�ท่ี......................... 
ตรอก/ซอย.......................................ถนน...................................ตําบล / แขวง.....................................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................โทรศัพท�.............................................. 
  ขอยื่นคําขอต�ออายุใบอนุญาตจําหน�ายสินค�าในท่ีหรือทางสาธารณะ (ระบุชนิดสินค�า).............. 
บริเวณท่ีจําหน�ายสินค�า....................................................หมู�ท่ี.................ตรอก / ซอย.......................................
ถนน...................................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต...................................................
จังหวัด................................................ เวลาจําหน�ายสินค�า.................................................................................. 
  พร�อมคําข�อนี้ ข�าพเจ�าได�แนบเอกสารและหลักฐานต�างๆ มาด�วยแล�ว คือ 

1. ใบอนุญาตเดิม 
2. ใบรับรองแพทย� ของผู�ขอรับใบอนุญาต และผู�ช�วยจําหน�ายสินค�า 
3. รูปถ�ายหน�าตรง ครึ่งตัวไม�สวมหมวก ไม�สวมแว�นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ของผู�ขอรับใบอนุญาต

และผู�ช�วยจําหน�าย คนละ 3 รูป 
4. ใบเสร็จรับเงินค�าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
5. อ่ืนๆ ระบุ.................................................. 

ขอรับรองว�าข�อความในแบบคําขอนี้เป?นความจริงทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ)..............................................................ผู�ขอรับใบอนุญาต 
            (..............................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
ความเห็นเจ�าหน�าท่ี 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

        (ลงชื่อ)................................................... 

 

ความเห็นผู�อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

        (ลงชื่อ)................................................ 

 

ความเห็นปลัดเทศบาล 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

        (ลงชื่อ).................................................. 

 

 ความเห็นเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

        (ลงชื่อ)............................................... 

 

หมายเหตุ: ได�ออกใบเสร็จรับเงิน เล�มท่ี....................... เลขท่ี......................ลงวันท่ี........................................ 

     (ลงชื่อ)........................................เจ�าหน�าท่ีการเงิน /ธุรการ 
              (.....................................) 
 
 



 

แบบ สณ.5 

 
 

 
 

 
 
 

บัตรสุขลกัษณะประจําตัวผู#ได#รับใบอนุญาต 
จําหน�ายสินค#าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
สํานักงานเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 

 
ช่ือ..........................................  ช่ือ......................................... 

(ผู�ได�รับใบอนุญาต)                      (ผู�ช�วยจําหน�าย) 
 

ใบอนุญาตเล�มท่ี.....................เลขท่ี...................................................... 
จําหน�ายสินค�าประเภท........................................................................ 
เวลาจําหน�ายสินค�า.............................................................................. 

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

          ลายมือช่ือผู�ได�รบัใบอนุญาต     เจ�าพนักงานท�องถ่ิน 
 

 
 
 

คําเตือน 
 

ข�อ 1. ให�ติดบัตรสุขลักษณะประจําตัวไว�ท่ีหน�าอกตลอดเวลาท่ี 
จําหน�ายสินค�า 

ข�อ 2. บัตรสุขลักษณะประจําตัวน้ีใช�ประกอบกับใบอนุญาต 
 
 

วันท่ีออกบัตร........................................................ 
บัตรหมดอายุ......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 
เรื่อง กําหนดเขตควบคุมการจําหน�ายสินค#าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค#าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป=นปกติ 
_________________ 

 
   โดยท่ีเป?นการสมควรควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน�ใช�สอยของประชาชน
ท่ัวไป 

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 42 แห�งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
เจ�าพนักงานท�องถ่ินด�วยความเห็นชอบของเจ�าพนักงานจราจรจึงออกประกาศไว�ดังต�อไปนี้ 

   (1) ให�บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต�อไปนี้เป?นเขตห�ามจําหน�ายหรือซ้ือสินค�าโดยเด็ดขาด 
1.1) .......................................... 
1.2) .......................................... 

  (2) ให�บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต�อไปนี้เป?นเขตห�ามจําหน�ายสินค�าบางชนิดหรือบาง
ประเภท 

2.1) .......................................... 
2.2) .......................................... 

  (3) ให�บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต�อไปนี้เป?นเขตห�ามจําหน�ายสินค�าตามเวลาท่ีกําหนด 
3.1) .......................................... 
3.2) .......................................... 

  (4) ให�บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต�อไปนี้เป?นเขตท่ีการจําหน�ายสินค�าจะต�องเป?นไปตาม
หลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไข 

4.1) .......................................... 
4.2) .......................................... 

  ท้ังนี้ ให�มีผลบังคับต้ังแต�วันถัดจากวันท่ีประกาศไว�ในท่ีเปIดเผย ณ สํานักงานเทศบาล.............
และบริเวณท่ีกําหนดเป?นเขตควบคุมแล�วสิบห�าวัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี ............................................. 
 
 

 
 
 
 

ผู�ให�ความเห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ) 
(…………………………..………) 

เจ�าพนักงานจราจร 

 
 
 (ลงชื่อ) 

(นายอัศวิน  จินตวร) 
นายกเทศมนตรีตําบลร�อนพิบูลย� 



 

 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 

เรื่อง กําหนดเขตควบคุมการจําหน�ายสินค#าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
โดยลักษณะวิธีการเร�ขาย 
_________________ 

 
   โดยท่ีเป?นการสมควรควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน�ใช�สอยของประชาชน
ท่ัวไป 

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 42 แห�งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
เจ�าพนักงานท�องถ่ินด�วยความเห็นชอบของเจ�าพนักงานจราจรจึงออกประกาศไว�ดังต�อไปนี้ 

   (1) ให�บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต�อไปนี้เป?นเขตห�ามจําหน�ายหรือซ้ือสินค�าโดยเด็ดขาด 
1.1) .......................................... 
1.2) .......................................... 

  (2) ให�บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต�อไปนี้เป?นเขตห�ามจําหน�ายสินค�าบางชนิดหรือบาง
ประเภท 

2.1) .......................................... 
2.2) .......................................... 

  (3) ให�บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต�อไปนี้เป?นเขตห�ามจําหน�ายสินค�าตามเวลาท่ีกําหนด 
3.1) .......................................... 
3.2) .......................................... 

  (4) ให�บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต�อไปนี้เป?นเขตท่ีการจําหน�ายสินค�าจะต�องเป?นไปตาม 
หลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไข 

4.1) .......................................... 
4.2) .......................................... 

  ท้ังนี้ ให�มีผลบังคับต้ังแต�วันถัดจากวันท่ีประกาศไว�ในท่ีเปIดเผย ณ สํานักงานเทศบาล.............
และบริเวณท่ีกําหนดเป?นเขตควบคุมแล�วสิบห�าวัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี ............................................. 
 
       
         

ผู�ให�ความเห็นชอบ 
(ลงชื่อ) 

(…………………………..………) 
เจ�าพนักงานจราจร 

 

 (ลงชื่อ) 
(นายอัศวิน  จินตวร) 

นายกเทศมนตรีตําบลร�อนพิบูลย� 


