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เทศบญัญัตเิทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

เรื่อง ควบคุมการจ าหน่ายสนิค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

  โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  
2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลต าบลห้วยกระบอก โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอกและผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลห้วยกระบอกควบคุมการจ าหน่ายสินค้า
ในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอกต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยท่ีส านักงาน เทศบาลต าบลห้วยกระบอกแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3 ข้อ 3 ให้ยกเลิก “เทศบัญญัติ  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในท่ี
หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2543” 

ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
“สินค้า” หมายความว่า อาหารและส่ิงของอื่นท่ีมิใช่อาหาร 
“ผู้จ าหน่ายสินค้า” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
“อาหาร” หมายความว่า อาหารประเภทปรุงส าเร็จและอาหารท่ีต้องน าไปท า ประกอบ หรือ

ปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 
“ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับอาหารต้ังแต่กระบวนการเตรียม ปรุง 

ประกอบจ าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ ได้แก่ ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้ประกอบ      
ผู้เสิร์ฟ ผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ 

“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลห้วยกระบอก 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีต าบลห้วยกระบอก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้

มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

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

ข้อ 6 ผู้ด าเนินกิจการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
หมวด ๒ 

สุขลักษณะในการด าเนนิกิจการจ าหน่ายสนิค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 
*********************************** 

 

ข้อ 7 ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทส่ิงของอื่นท่ีมิใช่อาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ี 
หนึ่งท่ีใดเป็นปกติ ผู้จ าหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าต้องแต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
  (๒) แผงส าหรับวางสินค้า เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ รถเข็น ต้องท าด้วยวัสดุท่ีแข็งแรง มีขนาดและ
ความสูงจากพื้นตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
  (๓) จัดวางสินค้า อุปกรณ์ประกอบในการจ าหน่ายสินค้าและทรัพย์สินใด ๆ ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยไม่ยื่นล้ าบริเวณท่ีก าหนด รวมทั้งตัวผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าต้องไม่ล้ าลงมาในผิวจราจร 
  (๔) ห้ามจัดวางสินค้าท่ีจ าหน่ายในลักษณะใด ๆ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
  (๕) รักษาความสะอาดบริเวณท่ีจ าหน่ายสินค้าอยู่เสมอท้ังในระหว่างท่ีจ าหน่ายสินค้าและ
หลังจากเลิกท าการจ าหน่ายสินค้า 
 (๖) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเทท้ิงลงใน 
ท่อหรือทางระบายน้ า หรือในท่ีหรือทางสาธารณะ 
  (๗) ห้ามกระท าการใด ๆ กับต้นไม้ เช่น พาด ติดต้ัง วางแผงจ าหน่ายสินค้า หรือเกาะเกี่ยว
สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ประกอบในการจ าหน่ายสินค้า รวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือกหรือยึดส่ิง
หนึ่งส่ิงใดโดยเด็ดขาด 
  (๘) ห้ามใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง หรือเปิดวิทยุเทป หรือกระท าโดยวิธีอื่นใดท่ีก่อ 
ให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น 
  (๙) เก็บวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจ าหน่ายสินค้าออกจากบริเวณท่ีอนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่
ชักช้าหลังจากเลิกท าการจ าหน่ายสินค้า 
  (๑๐) หยุดประกอบการจ าหน่ายสินค้าเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ  การรักษาความ
สะอาดสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน า  ของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
  (๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดท่ีจ าเป็นเพื่อให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
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ข้อ 8 ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็น 
ปกติผู้จ าหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 7 
  (๒) อาหารสดท่ีน ามาจ าหน่าย หรือน ามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจ าหน่ายต้องเป็นอาหารสดท่ี
มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมท้ังมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วนมี
การปกปิด ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณท่ีอาจท าให้อาหารปนเป้ือนได้ 
  (๓) อาหารแห้งท่ีน ามาจ าหน่าย หรือน ามาประกอบปรุงอาหารเพื่อจ าหน่ายต้องสะอาด 
ปลอดภัยไม่มีการปนเป้ือนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม 
  (๔) อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ต้องปลอดภัย      
ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
  (๕) อาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องเก็บในภาชนะท่ีสะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการ
ปนเป้ือนวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
  (๖) น้ าด่ืมและเครื่องด่ืมท่ีน ามาจ าหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วย
อาหาร  โดยบรรจุในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ 
เซนติเมตร 
  (๗) น้ าด่ืมหรือเครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร
และต้องท าความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนน ามาจ าหน่าย 
  (๘) น้ าแข็งส าหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร มีการเก็บ
ในภาชนะท่ีสะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 15 เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นอย่าง
น้อย ๖๐ เซนติเมตร และไม่วางในบริเวณท่ีอาจก่อให้เกิดการปนเป้ือน รวมท้ังต้องไม่น าอาหารหรือส่ิงของอย่าง
อื่นไปแช่รวมกับน้ าแข็งส าหรับบริโภค 
  (๙) ใช้อุปกรณ์ท่ีสะอาด มีด้าม ส าหรับคีบหรือตักน้ าแข็งส าหรับบริโภคโดยเฉพาะ 
  (๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องด่ืม และอุปกรณ์เครื่องใช้
ต่างๆต้องสะอาดและท าจากวัสดุท่ีปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ ช ารุดและมีการ
ป้องกันการปนเป้ือนท่ีเหมาะสม 
  (๑๑) จัดเก็บภาชนะ  อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะท่ีสะอาด  สูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๐ 
เซนติเมตรหรือมีการป้องกันการปนเป้ือนท่ีเหมาะสม 
  (๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ช ารุด 
  (๑๓) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ท่ีรอการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บในท่ีท่ีสามารถป้องกัน
สัตว์และแมลงน าโรคได้ 
  (๑๔) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สารท าความสะอาดท่ี
ปลอดภัย 
  (๑๕) น้ าใช้และภาชนะบรรจุน้ าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย 
  (๑๖) ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือไม่เป็นพาหะน า
โรคติดต่อหรือไม่เป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคใน
ระยะอันตรายโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ท่ีติดต่อมาจากสัตว์ โรคผิวหนังท่ีน่ารังเกียจ หากเจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและ
รักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป 
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  (๑๗) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบท่ีสามารถป้องกันการปนเป้ือนสู่อาหารได้
และสวมผ้ากันเป้ือนท่ีสะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีส่ิงปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเป้ือนในอาหาร 
  (๑๘) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จ าหน่ายและเสิร์ฟ
อาหารให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือ ระคายเคืองผิวหนังบริเวณ
มือหรือนิ้วมือต้องท าแผลให้เรียบร้อย 
  (๑๙) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเค้ียว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ท า ประกอบ ปรุง
หรือจ าหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะท าให้เกิดการปนเป้ือนต่ออาหารหรือ
ก่อให้เกิดโรคได้ 
  (๒๐) ต้องมีการป้องกันอันตราย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญเนื่องจากการจ าหน่าย  ท า
ประกอบปรุง และเก็บอาหาร 
  (๒๑) ห้ามถ่าย เทท้ิงน้ าท่ีมีเศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะและ
อุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน้ า หรือในท่ีหรือทางสาธารณะ 

ข้อ 9 ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทส่ิงของอื่นท่ีมิใช่อาหารโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จ าหน่าย 
สินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จ าหน่ายสินค้าในบริเวณท่ีได้รับอนุญาต 
  (๒) แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย 
  (๓) ห้ามท้ิงมูลฝอยจากการเร่ขายลงในท่อหรือทางระบายน้ า หรือในท่ีหรือทางสาธารณะ 
  (๔) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือส่งเสียงดังในขณะท่ีเร่ขายจนเกิดเหตุร าคาญ
แก่ผู้อื่น 
  (๕ ) หยุดประกอบการค้าเพื่ อประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ  การรักษาความสะอาด
สาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศก าหนด 
  (๖) ปฏิบัติการอื่นใดท่ีจ าเป็นเพื่อให้ ต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

ข้อ 10 ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จ าหน่ายสินค้าจะต้อง 
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 9 
  (๒) อาหารสดท่ีน ามาจ าหน่าย หรือน ามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจ าหน่ายต้องเป็นอาหารสดท่ี
มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมท้ังมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วนมี
การปกปิด ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณท่ีอาจท าให้อาหารปนเป้ือนได้ 
  (๓) อาหารแห้งท่ีน ามาจ าหน่ายหรือน ามาประกอบปรุงอาหารเพื่อจ าหน่ายต้องสะอาดปลอดภัย
ไม่มีการปนเป้ือนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม 
  (๔) อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ต้องปลอดภัย ได้
มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร   
  (๕) อาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องเก็บในภาชนะท่ีสะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการ
ปนเป้ือนวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
  (๖) น้ าด่ืมและเครื่องด่ืมท่ีน ามาจ าหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วย
อาหาร  โดยบรรจุในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ 
เซนติเมตร 
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  (๗) น้ าด่ืมหรือเครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร
และต้องท าความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนน ามาจ าหน่าย 
  (๘) น้ าแข็งส าหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร มีการเก็บ
ในภาชนะท่ีสะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 15 เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นอย่าง
น้อย๖๐ เซนติเมตร และไม่วางในบริเวณท่ีอาจก่อให้เกิดการปนเป้ือน รวมท้ังต้องไม่น าอาหารหรือส่ิงของอย่าง
อื่นไปแช่รวมกับน้ าแข็งส าหรับบริโภค 
  (๙)  ใช้อุปกรณ์ท่ีสะอาด มีด้าม ส าหรับคีบหรือตักน้ าแข็งส าหรับบริโภคโดยเฉพาะ 
  (๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องด่ืม และอุปกรณ์เครื่องใช้
ต่างๆต้องสะอาดและท าจากวัสดุท่ีปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ช ารุดและมีการ
ป้องกันการปนเป้ือนท่ีเหมาะสม 
  (๑๑) จัดเก็บภาชนะ  อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะท่ีสะอาด  สูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๐ 
เซนติเมตรหรือมีการป้องกันการปนเป้ือนท่ีเหมาะสม 
  (๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ช ารุด 
  (๑๓) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ท่ีรอการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บในท่ีท่ีสามารถป้องกัน
สัตว์และแมลงน าโรคได้ 
  (๑๔) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สารท าความสะอาดท่ี
ปลอดภัย 
  (๑๕) น้ าใช้และภาชนะบรรจุน้ าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย 
  (๑๖) ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือไม่เป็นพาหะน า
โรคติดต่อหรือไม่เป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูมวัณโรคใน
ระยะอันตราย   โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม ไวรัสตับอักเสบชนิด
เอไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ท่ีติดต่อมาจากสัตว์ โรคผิวหนังท่ีน่ารังเกียจ หากเจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงาน
และรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป 
  (๑๗) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบท่ีสามารถป้องกันการปนเป้ือนสู่อาหารได้
และสวมผ้ากันเป้ือนท่ีสะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีส่ิงปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเป้ือนในอาหาร 
  (๑๘) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จ าหน่ายและเสิร์ฟ
อาหารให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณ
มือหรือนิ้วมือต้องท าแผลให้เรียบร้อย 
  (๑๙) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเค้ียว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ท า ประกอบ ปรุง
หรือจ าหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระท าการใดๆท่ีจะท าให้เกิดการปนเป้ือนต่ออาหารหรือ
ก่อให้เกิดโรคได้ 
  (๒๐) ต้องมีการป้องกันอันตราย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญเนื่องจากการจ าหน่าย  ท า
ประกอบปรุง และเก็บอาหาร 
  (๒๑) ห้ามถ่าย เทท้ิงน้ าท่ีมีเศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะและ
อุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน้ า หรือในท่ีหรือทางสาธารณะ 
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หมวด ๓ 
ใบอนญุาต 

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

ข้อ ๑1 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าท่ีควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของ
ประชาชนท่ัวไป 

ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการ
จัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า
ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า และสถานท่ีท่ีจะจัดวางสินค้าเพื่อจ าหน่ายในกรณีท่ีจะมีการจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ี
ใดเป็นปกติ รวมทั้งจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามท่ีเห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 

การเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้าหรือสถานท่ีจัดวาง 
สินค้าให้แตกต่างไปจากท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระท าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว 
  ข้อ ๑2 ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะจะต้องยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้  
  (๑) บัตรประจ าตัวประชาชน  
  (๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
  (๓) ใบมอบอ านาจ (กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ)  
  (๔) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)  
  (๕) หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)  
  (๗) ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพและโรคติดต่อของผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ าหน่าย
สินค้า  
  (๘) หลักฐานผ่านการอบรมของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามหลักเกณฑ์ และ 
วิธีการท่ีประกาศกระทรวงสาธารณสุขก าหนด (กรณีเป็นการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร)  

ข้อ ๑3 เมือ่ได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค า ขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดย 
  ให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดในเทศ
บัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่ 
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน    
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้ง
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เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ  พร้อมส าเนาแจ้ง 
ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

ข้อ ๑4 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามท่ีเห็นสมควร) นับแต่
วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ ๑5 บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๑6 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย         
ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ข้อ ๑7 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบ
ท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความ      
ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต       
น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๑8 ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๑9 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 

  (๒ ) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญั ติการสาธารณสุข        
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน 

ข้อ 20 ค าส่ังพักใช้ใบอนุญาตและค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ 
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าส่ังดังกล่าว ให้ส่งค าส่ังโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าส่ังนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าส่ังแล้วต้ังแต่เวลาท่ีค าส่ังไปถึง หรือวันปิดค าส่ัง     
แล้วแต่กรณี 
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ข้อ ๒1 ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 
หมวด ๔ 

ค่าธรรมเนียมและค่าปรบั 
*********************************** 

 
ข้อ ๒2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีก าหนดไว้ ท้าย

เทศบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ 
ส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาท่ีก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างช าระ  เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง    ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 
  ข้อ ๒3 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี ้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วน
ท้องถิ่น 

 
หมวด ๕ 

บทก าหนดโทษ 
*********************************** 

 
ข้อ ๒4 ผู้ใดฝ่าฝืนค าส่ังของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ี 

ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี …………… เดือน ………………………….. พ.ศ. ………………. 

 

        (ลงช่ือ)………………………………………. 
         (นายสุรชัย   รุ่งนิรันดร์) 
           นายกเทศมนตรีต าบลห้วยกระบอก 
 
         เห็นชอบ 
 
 (ลงช่ือ)…………………………....…………       
  (นายชยาวุธ    จันทร) 
        ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
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อัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายเทศบญัญตัิเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

เรื่อง การจ าหน่ายสนิค้าในที่หรือทางสาธารณะ   
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ท่ี รายการ ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ป)ี 
1 การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการ

จัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติ                       ฉบับละ 
 

 
300 

 
2 การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการ                

เร่ขาย                                                         ฉบับละ 
 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


