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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
เร่ือง  การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

 
หลักการ 

  เพ่ือให้มีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง  การจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือ        
ทางสาธารณะ 

เหตุผล 

  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมการจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  
ภายในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ซ่ึงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ให้กระทําได้โดย
การตราเป็นเทศบัญญัติ  จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
เร่ือง  การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

  โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ว่าด้วยการจําหน่ายสินค้า
ในท่ีหรือทางสาธารณะ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และ 
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๑๓)  ประกอบมาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๕๔  และ
มาตรา  ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับ     
มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๓๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย       
พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้กระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครและผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง  จึงตราเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้ อ   ๑   เท ศ บัญ ญั ตินี้ ให้ เรี ยกว่ า  “ เท ศ บัญ ญั ติ เท ศบ าล เมื องเขลางค์ น ค ร               
เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ  ๒  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ต้ังแต่วันถัดจากวันท่ี    
ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ สํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  แล้วเจ็ดวัน 

ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้ว     
ในเทศบัญญัตินี้  หรือซ่ึงขัดแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ในเทศบัญญัตินี้ 
  “สินค้า”  หมายความว่า  สิ่งของท่ีซ้ือขายกัน 
  “อาหาร”  หมายความว่า  อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
  “เร่ขาย”  หมายความว่า  การจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะโดยมิได้จัดวางใน 
ท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติท้ังทางบกและทางน้ํา 
  “ท่ีหรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน”  หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 
  “เจ้าพนักงานสาธารณ สุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งต้ัง           
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า  ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  และผู้ ซ่ึง        
เจ้าพนักงานท้องถ่ินแต่งต้ังให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 
 
 



 
-๒- 

ข้อ  ๕  ห้ามมิให้ผู้ใดจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่าย  
โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติหรือเร่ขาย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน 

ข้อ  ๖  ในการจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า     
ในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติ  ผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑)  แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
(๒)  ให้จัดวางสินค้าท่ีจําหน่ายบนแผงวางสินค้าหรือจัดวางในลักษณะอ่ืนตามท่ี          

เจ้าพนักงานท้องถ่ินโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 
(๓)  แผงวางสินค้าทําด้วยวัสดุท่ีมีความแข็งแรง และมีความสูงตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ิน

โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 
(๔)  จัดวางสินค้าและสิ่งของใดๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ไม่ยื่นล้ําออกนอกบริเวณ     

ท่ีกําหนด  ท้ังนี้  รวมท้ังตัวของผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าด้วย 
(๕)  ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่ีจําหน่ายสินค้าในระหว่างการจําหน่ายอยู่เสมอ 
(๖)  ห้ามมิให้กระทําการใด ๆ  ท่ีก่อให้เกิดเหตุรําคาญแก่ผู้อ่ืน  เช่น  การใช้เครื่องกําเนิด

ไฟฟ้า  เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุ  เป็นต้น 
(๗)  เม่ือเสร็จสิ้นการจําหน่ายทุกครั้งต้องเก็บสินค้าและสิ่ งของใดๆ ท่ี เก่ียวข้อง          

จากบริเวณท่ีจําหน่ายให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า 
(๘)  หยุดจําหน่ายสินค้าเพ่ือสาธารณประโยชน์  หรือประโยชน์ของทางราชการ          

ตามท่ีเทศบาลเมืองเขลางค์นครประกาศกําหนด 
(๙)  จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทมูลฝอยท่ัวไปและขยะอินทรีย์        

ให้เพียงพอ กรณีขยะมูลฝอยท่ัวไปให้นําไปท้ิงในภาชนะรองรับขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
และกรณีขยะอินทรีย์ให้นําไปกําจัดตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ  ๗  ในการจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการ  
จัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติ  ผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

(๑)  แผงจําหน่ายอาหารทําจากวัสดุท่ีทําความสะอาดง่าย  มีสภาพดี  เป็นระเบียบ  อยู่สูง
จากพ้ืนอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร 

(๒)  อาหารปรุงสุกมีการปกปิด หรือมีการป้องกันสัตว์แมลงนําโรค 
(๓)  สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสารบบอาหาร (อย.) 
(๔)  น้ําด่ืมต้องเป็นน้ําสะอาด  ใส่ภาชนะท่ีสะอาด  มีการปกปิด  มีก๊อกหรือทางน้ําเทริน 
(๕)  เครื่องด่ืมท่ีปรุงจําหน่ายต้องใส่ภาชนะท่ีสะอาด  มีการปกปิด  และมีท่ีตักท่ีมีด้ามยาว

หรือมีก๊อกหรือทางน้ําเทริน 
(๖)  น้ําแข็งท่ีใช้บริโภคต้องสะอาด  เก็บไว้ในภาชนะท่ีสะอาด  มีฝาปิด  อยู่สูงจากพ้ืน

อย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร  ท่ีตักน้ําแข็งมีด้ามยาว  และต้องไม่นําอาหารหรือสิ่งของอย่างอ่ืนไปแช่ไว้ใน
น้ําแข็ง 
 
 



 
-๓- 

 
(๗)  ภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องมือ  เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจําหน่ายอาหารต้องอยู่

ในสภาพท่ีสะอาด  ถูกสุขลักษณะ  และอยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดี 
(๘)  ภาชนะสําหรับบรรจุอาหารให้พิจารณาใช้ภาชนะท่ีทําจากวัสดุท่ี เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม  กรณีการใช้โฟมบรรจุอาหาร  ห้ามมิให้บรรจุอาหารท่ีมีอุณหภูมิเกิน  ๖๐  องศาเซลเซียส  และ
ไม่ใช้บรรจุอาหารท่ีมีปริมาณไขมันสูง 

(๙)  ล้างภาชนะด้วย น้ํายาล้างภาชนะ  ล้างด้วยน้ําสะอาด  ๒  ครั้ง  หรือล้างด้วยน้ําไหล  
และอุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร 

(๑๐)  ช้อน  ส้อม  ตะเกียบ  วางต้ังเอาด้ามข้ึนในภาชนะโปร่งใสสะอาดหรือวางเป็น
ระเบียบ  ในภาชนะโปร่งสะอาด  และมีการปกปิด  เก็บสูงจากพ้ืนอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร 

(๑๑)  จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทมูลฝอยท่ัวไปและขยะอินทรีย์      
ให้เพียงพอ กรณีขยะมูลฝอยท่ัวไปให้นําไปท้ิงในภาชนะรองรับขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
และกรณีขยะอินทรีย์ให้นําไปกําจัดตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๑๒)  ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด  สวมเสื้อมีแขน  ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเป้ือนและ    
สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม 

(๑๓)  ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารท่ีปรุงสําเร็จแล้ว 
(๑๔)  ผู้สัมผัสอาหารท่ีมีบาดแผลท่ีมือต้องปกปิดแผลให้มิดชิดและสวมใส่ถุงมือป้องกัน 

การสัมผัสอาหาร 
(๑๕)  ห้ามวางจําหน่ายสินค้าประเภทเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์บนแผงจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือ

ทางสาธารณะโดยเด็ดขาด 

ข้อ  ๘  ในการจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย  ผู้จําหน่าย
และผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑)  แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
(๒)  จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทมูลฝอยท่ัวไปและขยะอินทรีย์          

ให้เพียงพอ กรณีขยะมูลฝอยท่ัวไปให้นําไปท้ิงในภาชนะรองรับขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
และกรณีขยะอินทรีย์ให้นําไปกําจัดตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๓)  ห้ามมิให้กระทําการใด ๆ  ท่ีก่อให้เกิดเหตุรําคาญแก่ผู้อ่ืน 
(๔)  หยุดการจําหน่ายสินค้าเพ่ือสาธารณะประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามท่ี

เทศบาลเมืองเขลางค์นครประกาศกําหนด 

ข้อ  ๙  ในการจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการ    
เร่ขาย  ผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ  ๘ 
(๒) สวมเสื้อท่ีมีแขน ใช้ผ้ากันเป้ือนท่ีสะอาด  มีสิ่งปกปิดป้องกันเส้นผมมิให้ตกลงในอาหาร 
(๓)  รักษาความสะอาดมือและเล็บ  ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องทําแผลให้เรียบร้อย  และ

สวมใส่ถุงมือป้องกันการสัมผัสอาหาร 
(๔)  ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุง  หรือจําหน่ายอาหาร 

 
 



 
-๔- 

 
(๕)  สวมหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันการไอจามรดอาหาร 
(๖)  ท่ี เตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และแผงวางจําหน่ายอาหารต้องสูงจากพ้ืน            

ไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร 
(๗)  ภาชนะสําหรับบรรจุอาหารให้พิจารณาใช้ภาชนะท่ีทําจากวัสดุท่ี เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม  กรณีการใช้โฟมบรรจุอาหาร  ห้ามมิให้บรรจุอาหารท่ีมีอุณหภูมิเกิน  ๖๐  องศาเซลเซียส  และ
ไม่ใช้บรรจุอาหารท่ีมีปริมาณไขมันสูง 

(๘)  ปกปิดอาหาร  เครื่องปรุงอาหาร  ภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องมือ  เครื่องใช้และ
อุปกรณ์ในการจําหน่ายอาหาร  เพ่ือป้องกันฝุ่นละออง  แมลงวันและสัตว์พาหะนําโรคอ่ืน ๆ 

(๙)  ใช้น้ําท่ีสะอาดในการทํา  ประกอบ  ปรุง  แช่หรือล้างอาหาร  ภาชนะบรรจุอาหาร  
เครื่องมือ  เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจําหน่ายอาหาร 

ข้อ  ๑๐  ห้ามมิให้ผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าประกอบกิจการเม่ือมีเหตุอันควร    
เชื่อว่าเป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคติดต่อดังต่อไปนี้ 

(๑) วัณโรค 
(๒)  อหิวาตกโรค 
(๓)  ไข้รากสาดน้อย (ไทฟอยด์) 
(๔)  โรคบิด 
(๕)  ไข้สุกไส 
(๖)  โรคคางทูม 
(๗)  โรคเรื้อน 
(๘)  ถูกโรคผิวหนังท่ีน่ารังเกียจ 
(๙)  โรคตับอักเสบท่ีเกิดจากไวรัส 
(๑๐)  โรคติดต่ออ่ืนๆ ท่ีทางราชการกําหนด 

ข้อ  ๑๑  ผู้ใดประสงค์จะจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะจะต้องยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว้ท้ายข้อเทศบัญญัตินี้  พร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน 
(๒)  หลักฐานแสดงท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีสามารถติดต่อได้ 
(๓)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมแว่น  ไม่สวมหมวก  ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๓  ใบ 
(๔)  อ่ืน ๆ ตามท่ีเทศบาลเมืองเขลางค์นครกําหนด 

ข้อ  ๑๒  ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องเป็นผู้ท่ีมีสัญชาติไทย 
(๒)  ต้องผ่านการอบรมการสุขาภิบาลอาหารหรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  จากเทศบาล

เมืองเขลางค์นครหรือส่วนราชการอ่ืน ๆ 
(๓)  ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องแจ้ง  ชนิด  ประเภทของสินค้า  ลักษณะ  วิธีการจําหน่าย

สินค้า  และสถานท่ีท่ีจัดวางสินค้าเพ่ือจําหน่าย 
 
 
 



-๕- 
 

(๔)  ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องทําการจําหน่ายสินค้าภายในจุดท่ีได้ทําการจดแจ้ง (ในกรณีท่ี
จําหน่ายโดยลักษณะวิธีต้ังวางในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติ)  หรือภายในจุดผ่อนผันและตามเวลา  ท่ีทางเทศบาล
เมืองเขลางค์นครได้ประกาศกําหนดเท่านั้น 

(๕)  การเปลี่ยนแปลง  ชนิด  ประเภท  ของสินค้า  ลักษณะวิธีการจําหน่ายสินค้า  หรือ
สถานท่ีจัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระทําได้ต่อเม่ือผู้ได้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถ่ินและเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ทําการจดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว 

ข้อ  ๑๓  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือ
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้
ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ  ๑๔  เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์     
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้   ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินรวบรวม       
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นท้ังหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์       
ในคราวเดียวกันและกรณีจําเป็นท่ีจะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมท้ังแจ้งความ      
ไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ  พร้อมแจ้งความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 
  เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน        
ตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่ง    
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกิน     
สิบห้ าวัน   แต่ ต้องมีหนั งสือแจ้งการขยายเวลาและเห ตุจําเป็นแต่ละครั้ งให้ผู้ ขออนุญาตทราบ              
ก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๑๕   ผู้ ได้รับใบอนุญาตให้จําหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือ           
ทางสาธารณะจะต้องมีบัตรประจําตัวตามแบบท่ีเทศบาลเมืองเขลางค์นครประกาศกําหนด  และจะต้อง     
ติดบัตรประจําตัวไว้ท่ีอกเสื้อด้านซ้ายตลอดเวลาท่ีประกอบการ 

ข้อ  ๑๖  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขต
อํานาจของเทศบาลเมืองเขลางค์นครเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ตามข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒  ด้วย 

ข้อ  ๑๗  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้  ภายในสิบห้าวันนับจากวันท่ีได้รับหนังสือหรือการแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  ในกรณี
การขอรับใบอนุญาตครั้งแรก 

 



-๖- 
ข้อ  ๑๘  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ของเทศบาล

เมืองเขลางค์นคร 

ข้อ  ๑๙  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ี
ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ข้อ  ๒๐  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุด  ตามแบบท่ีกําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก     
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ประกอบด้วย 

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกอบด้วย 

ข้อ  ๒๑  ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบ
กิจการตามท่ีได้รับอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ี
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน  ๑๕  วัน 

ข้อ  ๒๒  เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 

(๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งข้ึนไปและมีเหตุผลท่ีจะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒)  ต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓)  ไม่ปฏิ บั ติหรือปฏิ บั ติ ไม่ ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญั ติการสาธารณสุข          

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้หรือ
เง่ือนไขท่ีระบุไว้ในอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาต          
ตามเทศบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ  ๒๓  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้    
ผู้ได้รับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว       
ให้ส่งคําสั่งทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วต้ังแต่เวลาท่ีคําสั่งไปถึง  หรือ     
วันปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี 
 



 



-๘- 
 

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
เรื่อง  การจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
ใบอนุญาตให้จําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
ก. จําหน่ายโดยลักษณะวิธีตั้งวางสินค้าในท่ีใดท่ีหนึ่งเป็นปกติ ฉบับละ ๓๐๐  บาท 
ข. จําหน่ายโดยการเร่ขาย     ฉบับละ ๑๐๐  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําขอเลขท่ี…….…../………… 

-๙- 
 

 คําร้องขออนุญาต /ต่ออายุใบอนุญาต 
เขียนท่ี……เทศบาลเมืองเขลางค์นคร……… 

วันท่ี……….เดือน………….…………….พ.ศ…………… 

เรื่อง ขออนุญาตประกอบกิจการ  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535 
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 

  ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)................................................................อายุ…………..…ปี 
สัญชาติ……….…………หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน � ���� ����� �� � 
อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................. 
หมู่ท่ี................ตําบล....................................อําเภอ.....................................จังหวัด.................................. 
หมายเลขโทรศัพท์...................................................... 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาต    

� จําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

  � ต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
  สินค้าประเภท................................................................................................ ในลักษณะ 

1. � จําหน่ายโดยลักษณะวิธีตั้งวางสินค้าในท่ีใดท่ีหนึ่งเป็นปกติ   
มีพ้ืนท่ีประกอบการ....................ตารางเมตร  ต้ังอยู่บริเวณ.................................................... 
ถนน.................................................... ชุมชน...............................................หมู่ท่ี................... 
ตําบล................................. อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

2. �  เร่ขาย สถานท่ีเร่ขายสินค้า............................................................................................... 
3. ชื่อผู้ช่วยจําหน่าย…………………………………………………………………………......……………………… 
4. พร้อมคําขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 

� บัตรประจําตัวประชาชน 
� หลักฐานแสดงท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีสามารถติดต่อได้ 
� รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมแว่น  ไม่สวมหมวก  ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๓  ใบ 
� อ่ืน ๆ ตามท่ีเทศบาลเมืองเขลางค์นครกําหนด 

 ข้าพเจ้าได้รับทราบเง่ือนไขในการขออนุญาตแล้วและขอรับรองว่าข้อความในคําขอนี้เป็นความจริง
ทุกประการ 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
       ลงชื่อ......................................ผู้ขออนุญาต 
             (......................................) 
 
หมายเหตุ ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๒๖๗  “ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงาน  ผู้กระทําการตามหน้าท่ี  จดข้อความ  
อันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ  ซ่ึงมีวัตถุประสงค์สําหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการท่ีน่าจะเกิด
ความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 



-๑๐- 
 

ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 
ใบรับคําขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

เลขท่ี......................  ได้รับเรื่องเม่ือวันท่ี.................................................................... 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน 

� ครบ 

� ไม่ครบ  ได้แก่ 
1. ......................................................................... 
2. ......................................................................... 
3. ......................................................................... 

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

             
ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

เลขท่ี......................  ได้รับเรื่องเม่ือวันท่ี.................................................................... 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน 

� ครบ 

� ไม่ครบ  ได้แก่ 
1. ......................................................................... 
2. ......................................................................... 
3. ......................................................................... 

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไม่ครบท้ังหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินภายใน..................วัน 
นับแต่วันนี้เป็นต้นไป 

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

 
 
 
 



-๑๑- 
 

แผนท่ีท่ีตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๑๒- 
 
 

 
 

(ด้านหน้า) 
เลขท่ี................................... 

ใบอนุญาต 
จําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

         รูปถ่าย              รูปถ่าย 
       ผู้จําหน่าย                                                                                        ผู้ช่วยจําหน่าย 

 เจ้าพนักงานท้องถ่ินอนุญาตให้……………………………………….................………สัญชาติ………......….….. 
อยู่บ้านเลขท่ี……….หมู่ท่ี……….ตรอก/ซอย…………….……….ถนน………....….…..….ตําบล/แขวง……………....….... 
อําเภอ/เขต……………….จังหวัด…..…………………….โทรศัพท์....................................... 
  จําหน่ายสินค้า  ประเภท................................................. ในลักษณะ 

  �  เร่ขายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

  �  จําหน่ายโดยลักษณะวิธีต้ังวางสินค้าในท่ีใดท่ีหนึ่งเป็นปกติ  พ้ืนท่ี................ตารางเมตร
บริเวณ..................................................ตรอก/ซอย..........................ถนน................................................    
หมู่ท่ี...............ชมุชน............................................ตําบล..............................อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปีละ..............................บาท (...............................................) 

ตามใบเสร็จรับเงิน  เลขท่ี............................ลงวันท่ี..................................................... 
  ใบอนุญาตนี้ออกให้เม่ือวันท่ี........................................................................ 
  ใบอนุญาตนี้ใช้ได้ถึงวันท่ี............................................................................. 
          

 (ลงชื่อ)……………………………………….………เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
            (………….…………………..…….………..) 
             ตําแหน่ง………………..…………………………… 
 
 
 
คําเตือน (๑)  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในเทศบัญญัติ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง  การจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 (๒)  ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาต/สําเนาใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย            

ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๒,๕๐๐  บาท 
 (๓)  หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคําขออนุญาตก่อนใบอนุญาตนี้สิ้นอายุ 
 



-๑๓- 
 

           (ด้านหลัง) 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
ท่ีออกใบอนุญาต ท่ีสิ้นใบอนุญาต เล่มท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ปี เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 


