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ประกอบเทศบัญญัติต าบลไหล่หิน 

เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

********************* 
หลักการ 

เพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ใช้บังคับ    
ในเขตเทศบาลต าบลไหล่หิน 
 

เหตุผล 
เนื่องจากเทศ บาลต าบล ไหล่หิน  ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบล ไหล่หิน

เป็นเทศบาลต าบล ไหล่หิน  เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒  ดังนั้นเพื่อควบคุมการ จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาล
ต าบลไหล่หิน ให้เป็นไปตามความ ในมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕ โดยอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลซึ่งตาม
มาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๕๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
จึงเห็นสมควรตราเทศบัญญัตินี้ 

ทั้งนี้เพ่ือให้เทศบัญญัติเรื่องการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขอนามัย ประชาชนได้อุปโภคบริโภคสินค้าบริการได้อย่างมีคุณภาพและ
ถูกสุขลักษณะ จึงตราเทศบัญญัตินี้บังคับใช้ในเขตเทศบาลต าบลไหล่หิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

เทศบัญญัติต าบลไหล่หิน 
เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
********************* 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ เทศบาล ต าบล ไหล่หิน ว่าด้วย การจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลไหล่หิน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๐ มาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 
มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติก ารสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕  อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ บางประการเกี่ยวกับการก าจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๕๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบล
ไหล่หิน  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบล ไหล่หิน  และผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง  ให้ตรา   
เทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ให้เรียกว่า  “เทศบัญญัติต าบลไหล่หิน เรื่อง การจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบล ไหล่หิน ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ส านักงานเทศบาลต าบลไหล่หินแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“ที่หรือทางสาธารณะ ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน  

และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
“เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้ง       

จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข       
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“แผงลอย” หมายความว่า ที่ซึ่งจัดไว้ในที่หรือทางสาธ ารณะหรือที่สาธารณะ รวม
ตลอดถึง อาคาร แคร่ โต๊ะ แผง เสื่อ พื้นดิน ล้อเลื่อน เรือหรือแพ ส าหรับขายอาหาร น้ าแข็งหรือ
สิ่งของอย่างอ่ืน 

“เร่ขาย” หมายความว่า การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยมิได้จัดวาง
อยู่ในที่ใดเป็นปกติไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ า 

ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี ้
และให้มีอ านาจออกกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
 



 ๓ 

หมวด ๑ 
การอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้า 

 
ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจ ะเป็นการจ าหน่ าย

โดยลักษณะ วิธีการจัดวางสินค้า ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย หรือตั้งแผงลอย  เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ ต้องอยู่ใน
เงื่อนไขดังนี ้

(๑) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๒๗ 
(๒) เงื่อนไขอ่ืนตามที่เทศบาลต าบลไหล่หินก าหนด 
ข้อ ๗ ผู้ใดจะขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้ยื่นค าขอต่อ

พนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัต ิพร้อมหลักฐานต่างๆตามท่ีเทศบาลต าบลไหล่หิน
ก าหนด และรูปถ่ายหน้ าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต และผู้ช่วยจ าหน่ายคนละ ๓ รูป เพ่ือติดไว้ในทะเบียน ๑ รูป ในใบอนุญาต ๑ รูป และ
บัตรสุขลักษณะประจ าตัวอีก ๑ รูป 

ข้อ ๘ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของ   
ค าขออนุญาตแล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ให้ ออกใบอนุญาต
และบัตรประจ าตัวผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้ช่วยจ าหน่าย  ตามแบบซึ่งเทศบาลต าบลไหล่หินก าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ ๙ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาต พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามอัตร า
ท้ายเทศบัญญัติ นี้ ภายในก าหนด สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
หากมิได้มารับใบอนุญาต และไดช้ าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๐ ในขณะท าการจ าหน่ายสินค้า หรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตของตนเองเสมอ และท าการจ าหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในทาง
สาธารณะตามประเภทสินค้า และลักษณะการจ าหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะที่ได้รับอนุญาต 

   ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องติดบัตร
สุขลักษณะประจ าตัวไว้ที่หน้าอกเสื้อดานซ้ายตลอดเวลาที่จ าหน่าย 

ข้อ ๑๑ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ได้เฉพาะผู้ ได้รับใบอนุญาต กับผู้ช่วย จ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตไม่เกินหนึ่งคน และห้ามโอนใบอนุญาต 

ข้อ ๑๒ เมื่อผู้ ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าใ นที่
หรือทางสาธารณะ ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียม ก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ  

ข้อ ๑๓ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียง     
ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลไหล่หิน 

ข้อ ๑๔ เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นค าขอบอกเลิก
การด าเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก่อนการเสียค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไป 



 ๔ 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ใบอนุญาต หรือบัตรสุขลักษณะประจ าตัวสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้ ได้ รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือขอรับบัตร
สุขลักษณะประจ า ตัวใหม่แล้วแต่กรณี ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบ
ถึงการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณีการสูญหาย หรือถูกท าลาย 
(๒) ใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจ าตัวเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 
(๓) รูปถ่ายของผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วยจ าหน่าย ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว จ านวน    

คนละ ๓ รูป 
ข้อ ๑๖ การออกใบแทนใบอนุญาต หรือการออกบัตรสุขลักษณะประจ าตัวใหม่   

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใช้แบบตามท่ีเทศบาลต าบลไหล่หินประกาศก าหนด  

โดยประทับตราสีแดง  ค าว่า “ใบแทน” ก ากับไว้ด้วย และให้มี วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้ง 
ลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทน และต้นขั้ว
ใบแทน 

(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลาย  หรือ

ช ารุด ในสาระส าคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทนใบอนุญาต 
(๔) กรณีบัตรสุขลักษณะประจ าตัว ได้ออกบัต รสุขลักษณะประจ าตัวใหม่ ตามแบบ 

ที่ เวลา ที่เทศบาลต าบลไหล่หินประกาศก าหนด โดยประทับตราสีแดงค าว่า “ใบแทน” ก ากับไว้ด้วย 
ข้อ ๑๗  ผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายต้องจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะตามเวลาที่เทศบาลต าบลไหล่หินก าหนด 
ข้อ ๑๘ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่เทศบาลต าบลไหล่หินประกาศก าหนด 
 
 

หมวด ๒ 
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายหรือผู้ช่วยจ าหน่าย 

 
ข้อ ๑๙ การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จ าหน่ายหรือผู้ช่วยจ าหน่าย

จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย 
(๒) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน และส วมเสื้อผ้าที่สะอาดเรียบร้อย รวมทั้งสวม

รองเท้าขณะเตรียมท า ประกอบ ปรุง หรือจ าหน่ายอาหาร 
(๓) ต้องตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผล มีการบาดเจ็บ การถูกลวก หรือระคายเคือง

ผิวหนังบริเวณมือ หรือนิ้วมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย 
(๔) ไม่สูบบุหรี่ ขบเค้ี ยว รับประทานอาหาร ในขณะเตรียมท า ประกอบ ปรุง หรือ

จ าหน่ายอาหาร หรือไม่ไอ จาม รดบนอาหาร 



 ๕ 

ข้อ ๒๐ ในการท า ประกอบ ปรุง อาหารผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามระเบียบ
และข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

(๑) แต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยและจัดให้ผู้ช่วยแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย 
(๒) ใช้เครื่องปกปิดอาหารและภาชนะเครื่องใช้ส าหรับประกอบ ปรุงอาหาร ให้พ้น

ฝุ่นละอองและสัตว์ ซึ่งเป็นพาหะน าโรค 
(๓) อาหาร เครื่องดื่ม ที่ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคจะต้องประกอบหรือปรุงให้

สะอาด 
(๔) ใช้น้ าสะอาดในการล้างมือ ปรุง แช่ ล้างอาหาร และภาชนะเครื่องใช้ 
(๕) จัดให้มีที่ล้างภาชนะอุปกรณ์  และต้องวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๓๐ เซนติเมตร 

และต้องไม่ถ่ายเทน้ าล้างภาชนะท่ีมีเศษอาหารลงพ้ืนหรือลงสู่ท่อระบายน้ า 
(๖) ภาชนะท่ีใส่ของบริโภคและเครื่องใช้ที่ใช้ในการบริโภค ต้องล้างและรักษาให้

สะอาดอยู่เสมอ 
(๗) ใช้วัสดุที่สะอาด ปลอดภัย ห่อหรือใส่ของให้แก่ผู้ซื้อ 
(๘) ที่เตรียม ท า ประกอบ ปรุง และแผงวางจ าหน่ายสินค้าอาหารต้องสูงจากพ้ืน

อย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
(๙) ท าความสะอาดที่เตรียม ประกอบ ปรุงหลังจากเลิกจ าหน่ายอาหารแล้วทุกวัน 
(๑๐) ไม่จ้างหรือใช้บุคคลอื่นที่ป่วยหรือมีเหตุควรเชื่อว่าป่วยเป็นโรคติดต่อ หรือโรค

ผิวหนังที่น่ารังเกียจ ท า ประกอบ ปรุง หรือจ าหน่ายอาหาร 
(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ให้ถูกสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณะสุข 
ข้อ ๒๑ การเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่าย

สินค้าจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จ าหน่ายสินค้าในบริเวณท่ีอนุญาตให้จ าหน่ายได ้
(๒) ต้องแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย 
(๓) มูลฝอยจากการเร่ขาย ห้ามทิ้งลงในที่หรือทางสาธารณะ 
(๔) ห้ามน ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพ่ือขายสินค้า  

ยกเว้นได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแ นะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งของเทศบาล
ต าบลไหล่หิน 

 
 
 
 
 
 

 



 ๖ 

หมวด ๓ 
การจัดวาง การเร่ขาย และก าหนดเวลาส าหรับการจ าหน่ายสินค้า 
 
ข้อ ๒๒ ผู้จ าหน่ายสินค้า อาหาร จะต้องรักษาสถานที่จ าหน่าย และของใช้ทั้งมว ล 

เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันการปนเปื้อน โดยปฏิบัติตังต่อไปนี้ 
(๑) จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และอย่าให้ยื่นล้ ากีดขวางทางเดิน 
(๒) รักษาความสะอาดบริเวณท่ีจ าหน่ายสินค้าอยู่เสมอ ทั้งในระหว่างท าการค้าและ

หลังจากเลิกท าการค้าแล้ว 
(๓) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ  และต้องไม่

ถ่ายเทท้ิง หรือปล่อยให้ผู้อ่ืนถ่ายเทท้ิงมูลฝอยลงในที่ซึ่งมิได้จัดที่รองรับมูลฝอย 
(๔) จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอเมื่อเปิดท าการค้าในเวลากลางคืน 
(๕) ห้ามพาด ติดตั้ง วางแผงค้าเกาะเกี่ยวสายไฟฟ้ า หลอดไฟฟ้า หรืออุปกรณ์

เกี่ยวกับการขายรวมตลอดถึงการตอ กตะปู ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับคอกต้นไม้หรือต้นไม้    
โดยเด็ดขาด 

(๖) หลังจากเลิกท าการค้า ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการค้าออกจาก
บริเวณท่ีอนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า 

(๗) ปฏิบัติการอ่ื นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งของเทศบาล
ต าบลไหล่หิน 

ข้อ ๒๓ ให้ผู้รับใบอนุญาตท าการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ได้ตั้งแต่
เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น. 

   ในกรณีที่มี ความจ าเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจขยายเวลาและก าหนด
สถานที่หรือบริเวณให้ขายได้เป็นกรณีพิเศษชั่วคราว 

 
 

หมวด ๔ 
เหตุร าคาญและโรคติดต่อ 

 
ข้อ ๒๔ ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป หรือการกระท าการโดยวิธีอ่ืนใด

ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง จนเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น 
ข้อ ๒๕ ห้ามใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดัง 
ข้อ ๒๖ จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญ

เนื่องจากการจ าหน่าย เตรียม ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 
ข้อ ๒๗ ห้ามผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่าย ประกอบกิจการเมื่อมีเหตุ ควรเชื่อว่า  

ตนเป็นโรคติดต่อที่ระบุไว้ หรือเม่ือเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจปรากฏว่าตนเป็นพาหะของโรค 
และได้รับแจ้งความเป็นหนังสือแจ้งว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อ ซึ่งระบุไว้ดังต่อไปนี้ คือ 



 ๗ 

(๑) วัณโรค 
(๒) อหิวาตกโรค 
(๓) ไข้ไทรอยด์ 
(๔) โรคบิด 
(๕) ไข้สุกใส 
(๖) โรคคางทูม 
(๗) โรคเรื้อน 
(๘) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
(๙) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 
(๑๐) โรคอ่ืนๆตามที่ทางราชการก าหนด 
 
 

หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 

 
ข้อ ๒๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าท่ีหรือทางสาธารณะ  ไม่ปฏิบัติ

หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้ เจ้า พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ ตักเตือนผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเวลาที่ก าหนด หากผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตาม เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 

ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วยกระท าความผิดโดยฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ข้อหนึ่ง 
ข้อใด เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกิน ๑๕ วัน 

ข้อ ๓๐ ผู้ได้รับในอนุญาตหรือผู้ช่วยรายใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้
ต้องระวางโทษตามบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ประกาศ ณ วันที่            เดือน                   พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
    (ลงชื่อ) 
     (นายฐนน์ธรรม  เชียงพมหร์ต) 
              นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 

                     
 เห็นชอบ 

        

      
 
 
 



 ๘ 

ค่าธรรมเนียม 
หนังสือรับรองการแจ้ง / ใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
ท้ายเทศบัญญัติต าบลไหล่หิน 

เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ล าดับที่ รายการ 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
๑ 
 
 

 
 
๒ 

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด
เป็นปกติ 
(๑) พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน ๕ ตารางเมตร 
(๒) พ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่ ๕ ตารางเมตรขึ้นไป 
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีเร่ขาย ฉบับละ 
 

 
 
 

๕๐ 
๑๐๐ 

 
๕๐ 

 
 

 


