
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองชั้น 
เร่ือง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

พ.ศ. 2552 
………………………………….. 

  โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัต ิเทศบาลตําบลสองช้ัน เรื่อง การจําหนายสินคาในท่ี 
หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.2552 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง 
 (ฉบับท่ี  12)   พ.ศ. 2546  ประกอบมาตรา  43   มาตรา  54  มาตรา  55  มาตรา  58  และมาตรา  63                               
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535   เทศบาลตําบลสองช้ัน โดยไดรับความเห็นชอบจาก               
สภาเทศบาลตําบลสองช้ันและโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย จึงตราเทศบัญญัติไว
ดังตอไปนี ้
  ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองช้ัน เรื่อง การจําหนายสินคาในท่ี 
หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2552” 
  ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลสองช้ัน เม่ือไดประกาศโดยเปดเผยท่ี 
สํานักงานเทศบาลตําบลสองช้ัน  แลวเจ็ดวัน 
  ขอ 3 นับแตวันท่ีเทศบัญญัตินี้ใชบังคับเปนตนไป ใหยกเลิกบรรดาขอบัญญัต ิเทศบัญญัต ิ
กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ังอ่ืนในสวนท่ีไดตราไวแลว ในเทศบัญญัตินี ้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้
ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 
  ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี ้
          “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใชเปนของเอกชน 
และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 
          “เรขาย” หมายความวา การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ โดยมิได              
จัดวางอยูในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกต ิไมวาจะเปนทางบกหรือทางน้ํา 
          “สินคา” หมายความวา ส่ิงของท่ีซ้ือขายกัน 
          “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลสองช้ัน 
          “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซ่ึงไดรับแตงตั้ง จาก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
          “พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
ใหปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และเทศบัญญัตินี ้
  ขอ 5 หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนาย 
โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติหรือเรขายเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก                      
เจาพนักงานทองถ่ิน 
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  ขอ 6 การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ผูจําหนายและผูชวยจําหนายตองปฏิบัติ
ดังตอไปนี ้
   (1) ไมจําหนายสินคาในบริเวณท่ีเทศบาลตําบลสองช้ันประกาศหาม 
   (2) แตงกายสะอาด สุภาพเรียบรอย 
   (3) จัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย ไมยื่นลํ้าบริเวณท่ีกําหนด รมหรือ 
ผาใบบังแดด รวมท้ังผูจําหนายและผูชวย ตองไมลํ้าลงมาในผิวจราจร 
   (4) แผงสําหรับวางขาย เชน แคร แทน โตะ ตองทําดวยวัตถุแข็งแรงมีขนาด 
และความสูงจากพ้ืน ตามท่ีเทศบาลตําบลสองช้ันกําหนด 
   (5) รักษาความสะอาดบริเวณท่ีจําหนายสินคาอยูเสมอ ท้ังในระหวางทําการคา 
และหลังจากเลิกทําการคาแลว 
   (6) จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะไวใหเพียงพอ 
   (7) ใหจัดวางสินคาท่ีจําหนายบนแผง หรือจัดวางในลักษณะอ่ืนตามท่ีเทศบาล 
ตําบลสองช้ันกําหนด 
   (8) หามพาด ติดตั้งวางแผงคา เกาะเกี่ยวสายไฟฟา หลอดไฟฟาหรืออุปกรณ
เกี่ยวกับการขาย รวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือกหรือยึดส่ิงหนึ่งส่ิงใดกับดอกไม หรือตนไมโดยเด็ดขาด 
    (9) หามใชเครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีใชเครื่องยนตมีเสียงดัง 
   (10) หามใชเครื่องขยายเสียง หรือเปดวิทยุเทป หรือกระทําการโดยวิธีอ่ืนใด           
ท่ีกอใหเกิดเสียงดังจนเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอ่ืน 
   (11) หามนํารถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเล่ือนไปจอดบนทางเทาเพ่ือ 
จําหนายสินคา 
   (12) หลังจากเลิกทําการคา ตองเก็บวัสดุอุปกรณท่ีใชในการประกอบการคา 
ออกจากบริเวณท่ีอนุญาตใหแลวเสร็จโดยไมชักชา 
   (13) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน 
สาธารณสุข พนักงานเจาหนาท่ีและคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินรวมท้ังระเบียบ ประกาศ ขอบังคับและ
คําส่ังเทศบาลตําบลสองช้ัน 
  ขอ 7 การจําหนายสินคาประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะ ผูจําหนายและ                     
ผูชวยจําหนายตองปฏิบัติดงัตอไปนี ้
   (1) ปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ 6 (1) – (13) 
   (2) แตงกายดวยเส้ือผาท่ีมีแขน และสวมผากันเปอนท่ีสะอาดเรียบรอย รวมท้ัง 
สวมรองเทาขณะเตรียม ทํา ประกอบ ปรุง หรือจําหนายอาหาร 
   (3) ตัดเล็บมือใหส้ัน ถามีบาดแผล บาดเจ็บ ถูกลวกหรือละคายเคืองผิวหนัง 
บริเวณมือหรือนิ้วมือ ตองปดบาดแผลใหเรียบรอย 
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   (4) ไมสูบบุหรี ่ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ทํา ประกอบ ปรุง 
หรือจําหนายอาหารหรือไมไอจามรดบนอาหาร 
   (5) ท่ีเตรียม ทํา ประกอบ ปรุง และแผงวางจําหนายอาหาร ตองสูงจากพ้ืน 
อยางนอย 60 เซนติเมตร 
   (6) การจําหนายอาหารท่ีตองมีการลางภาชนะอุปกรณ จะตองมีท่ีลางภาชนะ 
อุปกรณและวางสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 เซนติเมตรและตองไมถายเทน้ําลางภาชนะท่ีมีเศษอาหารลงพ้ืนหรือ
ลงสูทอระบายน้ําสาธารณะ 
   (7) รักษาเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการจําหนายอาหารให 
สะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 
   (8) ใหปกปดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะใสอาหาร เครื่องมือเครื่องใช 
สําหรับประกอบอาหารดวยอุปกรณท่ีสามารถปองกันฝุนละออง แมลงวัน และสัตวซ่ึงเปนพาหะนําโรค 
รวมท้ังดูแลรักษาใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 
    (9) ใชน้ําสะอาดในการทํา ประกอบ ปรุง แช ลางอาหาร ภาชนะเครื่องใช 
และปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ 
   (10) ใชวัสด ุภาชนะ อุปกรณท่ีสะอาด ปลอดภัยสําหรับใสหรือเตรียม ทํา 
ประกอบ ปรุง และจําหนายอาหาร 
   (11) จัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอยโดยแยกประเภทเปนแบบแหงและเปยก                           
ท่ีถูกสุขลักษณะไวใหเพียงพอ และไมถายเทท้ิงลงในทอระบายน้ําหรือทางสาธารณะ 
   (12) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมท้ังปองกันไมใหเกิด                      
เหตุรําคาญ เนื่องจากการจําหนาย เตรียม ทํา ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 
  ขอ 8 การเรขายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ผูจําหนายและผูชวยจําหนายตองปฏิบัติ 
ดังตอไปนี ้
   (1) ไมจําหนายสินคาในบริเวณท่ีเทศบาลตําบลสองช้ันประกาศหาม 
   (2) แตงกายสะอาด สุภาพเรียบรอย 
   (3) มูลฝอยจากการเรขาย หามท้ิงลงในท่ีหรือทางสาธารณะ 
   (4) ในขณะเรขายสินคา หามใชเครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทปหรือ                       
สงเสียงดังจนเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอ่ืน 
   (5) หามนํารถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเล่ือน ไปจอดบนทางเทา เพ่ือ                  
ขายสินคา 
   (6) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
พนักงานเจาหนาท่ีและตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินรวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําส่ังของ
เทศบาลตําบลสองช้ัน 
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  ขอ 9 การเรขายสินคาประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะ ผูจําหนายและ                          
ผูชวยจําหนายจะตองปฏิบัติดังตอไปนี ้
   (1) ปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ 8 (1) – (6) 
   (2) อาหารท่ีเรขายตองสะอาด ปลอดภัย 
   (3) ใชวัสดุภาชนะหีบหอท่ีสะอาด ปลอดภัยสําหรับใสอาหาร 
   (4) ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการเรขายอาหารให 
สะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 
   (5) จัดอาหารแยกตามประเภทของสินคาใหเปนระเบียบ 
    (6) แตงกายดวยเส้ือผาท่ีมีแขน สะอาดเรียบรอย และสวมรองเทาขณะทําการ 
เรขายอาหาร 
   (7) ตัดเล็บมือใหส้ัน ถามีบาดแผลบริเวณมือตองปดบาดแผลใหเรียบรอย 
   (8) ไมสูบบุหรี ่หรือไอจามรดบนอาหารในขณะขาย 
  ขอ 10 หามผูจําหนายและผูชวยจําหนายประกอบกิจการเม่ือมีเหตุควรเช่ือวาตนเปน         
โรคติดตอท่ีระบุไวหรือเม่ือเจาพนักงานสาธารณสุขไดตรวจปรากฏวาตนเปนพาหนะ ของโรค และไดรับ 
แจงความเปนหนังสือแจงวาตนเปนพาหะ ของโรคติดตอซ่ึงระบุไวดังตอไปนี ้คือ 
   (1) วัณโรค 
   (2) อหิวาตกโรค 
   (3) ไขไทฟอยด 
   (4) ไขหัด 
   (5) โรคบิด 
   (6) ไขสุกไส 
   (7) โรคคางทูม 
   (8) โรคเรื้อน 
   (9) โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ 
   (10) โรคตับอักเสบท่ีเกิดจากไวรัส 
   (11) โรคอ่ืน ๆ ตามท่ีทางราชการกําหนด 
  ขอ 11 ผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ตองอยู                  
ภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี ้
   (1) ตองไมเปนโรคติดตอหรือพาหะของโรคติดตอตามท่ีกําหนดไวในขอ 10 
   (2) เง่ือนไขอ่ืนตามท่ีเทศบาลตําบลสองช้ันกําหนด 
  ขอ 12 ถาปรากฏวาผูจําหนายหรือผูชวยจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะผูใด                
เปนโรคติดตอหรือพาหะของโรคติดตอท่ีระบุไวในขอ 10 ซ่ึงเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาถาอนุญาต            
ใหจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะตอไปจะกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงแกสุขภาพของประชาชน 
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ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้นเสีย 
  ขอ 13 ผูไดรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย ตองจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
ตามเวลาท่ีเทศบาลตําบลสองช้ันกําหนด 
  ขอ 14 ผูใดจะขอรับใบอนุญาตจําหนายสินคาหรือเรขายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
ใหยื่นคําขอตามแบบ และเง่ือนไข พรอมดวยหลักฐานท่ีเทศบาลตําบลสองช้ันกําหนดและรูปถาย หนาตรง 
ครึ่งตัวไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 x 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป 
  ขอ 15 เม่ือเจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของ               
คําขออนุญาตแลว ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดไว ใหออกใบอนุญาตหรือมี 
หนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบ กรณีไมอาจออกใบอนุญาตไดภายใน 
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ 
  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน รวบรวม           
ความไมถูกตองหรือไมสมบูรณท้ังหมดแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน 
และในกรณีจําเปนท่ีตองสงคืนคําขออนุญาต ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความ 
ไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันท่ีไดรับคําขอ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาต หรือยังไมอาจมีคําส่ัง 
ไมอนุญาตไดภายในกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบ 
หาวันแตตองมีหนังสือแจงรายการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ิน 
กําหนดตามวรรคหนึ่งหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณ ี
  ขอ 16 ผูไดรับใบอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายเทศบัญญัต ิภายใน 
กําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีผูไดรับใบอนุญาต   ผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาต              
ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถ่ินหากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะตองชําระคาปรับ 
เพ่ิมขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิก              
ดําเนินกิจการนี้กอน ถึงกําหนดท่ีจะตองชําระคาธรรมเนียมดังกลาว 
  ถาผูจําหนายสินคาหรือเรขายสินคาคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง             
เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหผูนี้หยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบ 
จํานวน 
  ขอ 17 ในขณะทําการจําหนายสินคาหรือเรขายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ผูไดรับ 
ใบอนุญาตตองจําหนายสินคาหรือเรขายสินคาตามประเภทสินคาและลักษณะการจําหนายสินคาในท่ีหรือ 
ทางสาธารณะท่ีไดรับอนุญาต 
  ผูไดรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ตองแสดงใบอนุญาต 
ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีจําหนายสินคา 
  ขอ 18 ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชไดเฉพาะผูไดรับใบอนุญาตกับผูชวยจําหนายในท่ีหรือ 
ทางสาธารณะซ่ึงระบุไวในใบอนุญาตไมเกินหนึ่งคน และหามไมใหโอนใบอนุญาต 
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  ขอ 19 เม่ือผูไดใบอนุญาตประสงคขอตออายุใบอนุญาตใหจําหนายสินคาหรือเรขาย        
สินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ใหยื่นคําขอตามแบบ และเง่ือนไข พรอมดวยหลักฐานท่ีเทศบาลตําบลสองช้ัน 
กําหนดตอเจาพนักงานทองถ่ิน เม่ือยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว ใหประกอบกิจการตอไปได 
จนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต การพิจารณาตอใบอนุญาต ใหปฏิบัติตามขอ 15 
  ขอ 20 ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 
  ขอ 21 เม่ือผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบการตอไป ใหยื่นคําขอบอกเลิก 
ดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
  ขอ 22 หากผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทสินคาหรือ 
ลักษณะวิธีการจําหนายหรือสถานท่ีจัดวางสินคาใหแตกตางไปจากท่ีระบุไวในใบอนุญาตหรือรายการ        
อ่ืนใด  ใหยื่นคํารองขอตอเจาพนักงานทองถ่ิน และจะทําการเปล่ียนแปลงไดเม่ือเจาพนักงานทองถ่ินได        
จดแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว 
  ขอ 23 หากปรากฏวาใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ผูไดรับ           
ใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ิน เพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี 
ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณ ีพรอมหลักฐานดังตอไปนี ้
   (1) เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย หรือ 
   (2) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
   (3) รูปถายของผูไดรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย ขนาด 1 x 1 นิ้ว จํานวน 
คนละ 2 รูป 
  ขอ 24 การออกใบแทนใบอนุญาตหรือ ใหเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตาม                
หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไข ดังนี ้
   (1) ใบแทนใบอนุญาตใหประทับตราสีแดงคําวา “ใบแทน” กํากับไวดวย 
และใหมีวัน เดือน ป ท่ีออกใบแทน พรอมท้ังลงลายมือช่ือ เจาพนักงานทองถ่ินหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย    
จากเจาพนักงานทองถ่ินในใบแทนและตนขั้วใบแทน 
   (2) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลายหรือ 
ชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณ ีและเลมท่ี เลขท่ี ป พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต 
  ขอ 25 เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ 
เทศบัญญัตินี ้ใหเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานสาธารณสุข และพนักงานเจาหนาท่ี มีอํานาจดังนี ้
    (1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําช้ีแจง 
เปนหนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
   (2) เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและ 
พระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้หรือตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการนี ้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหลักฐานท่ี
เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น 
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   (3) แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองตามเง่ือนไขในใบอนุญาต 
ตามเทศบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
   (4) ยึดหรืออายัด ส่ิงของใด ๆ ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน 
เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 
   (5) เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ ท่ีสงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือ           
กอใหเกิดเหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ เปนปริมาณตามสมควร เพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบ
ตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา 
  ขอ 26 หากผูจําหนายสินคาหรือเรขายสินคาปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัต ิ          
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
หรือเทศบัญญัตินี้ หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการดําเนินกิจการนั้น                          
ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหผูนั้นแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองไดและถาผูนั้นไมแกไขหรือ           
ถาการจําหนายสินคาหรือเรขายสินคาจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรง         
ตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถ่ินจะส่ังใหผูนั้นหยุดกิจการไวทันทีเปนการช่ัวคราวจนกวา             
จะเปนท่ีพอใจแกเจาพนักงานทองถ่ินวาปราศจากอันตรายก็ได 
  คําส่ังดังกลาวใหกําหนดระยะเวลาท่ีตองปฏิบัติตามคําส่ังไวไมนอยกวาเจ็ดวันเวนแต           
เปนคําส่ังใหหยุดดําเนินกิจการทันที 
  ขอ 27 ถาเจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุท่ีไมถูกตองหรือมีการกระทําใด ๆ ท่ี                
ฝาฝนพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี ้ในอันท่ีจะมีผลกระทบตอสภาวะความ 
เปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ               
ประชาชนเปนสวนรวม ซ่ึงสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ         
ออกคําส่ังใหผูกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้นหรือดําเนินการใด ๆ เพ่ือแกไข 
หรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควร แลวใหแจงเจาพนักงานทองถ่ินทราบ 
  ขอ 28 ถาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติ                          
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้                   
หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีรับใบอนุญาตนั้น 
เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดไมเกินสิบหาวัน 
  ขอ 29 เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต เม่ือปรากฏวา               
ผูรับใบอนุญาต 
   (1) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป และมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใช 
ใบอนุญาตอีก 
   (2) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัต ิ                       
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือ เทศบัญญัตินี ้
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   (3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี ้หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวใน
ใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต และการไมปฏิบัติหรือการ 
ปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความ
เปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
  ขอ 30 การแจงของเจาพนักงานทองถ่ิน ตามขอ 16 ใหทําเปนหนังสือแจงให                    
ผูรับใบอนุญาต ผูแทน หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตทราบ 
  คําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินใหผูจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะหยุด 
จําหนายสินคา คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูจําหนาย 
สินคาหรือผูรับใบอนุญาตทราบแลวกรณี 
  ในกรณีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือดังกลาว ใหสงหนังสือโดยทางไปรษณียตอบรับ 
หรือใหปดหนังสือนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของผูตองรับหนังสือและ        
ใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือ ตั้งแตเวลาท่ีหนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือแลวแตกรณี 
  ขอ 31 ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับ การประกอบกิจการ         
ท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งป นับแตวันท่ีส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
  ขอ 32 ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินมีคําส่ังตาม ขอ 16 วรรคสอง,ขอ 26 หรือมีคําส่ัง 
ไมออกใบอนุญาตตาม ขอ 15 หรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตตามขอ 19 หรือเพิกถอนใบอนุญาตตาม 
ขอ 12 , ขอ 29 หรือเม่ือเจาพนักงานสาธารณสุขมีคําส่ังตาม ขอ 27 ถาผูท่ีไดรับคําส่ังไมพอใจคําส่ัง             
ดังกลาวผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุขภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 
  การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําส่ัง เวนแตรัฐมนตรวีาการ 
กระทรวงสาธารณสุขจะเห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามคําส่ังนั้นไวช่ัวคราว 
  คําส่ังของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหเปนท่ีสุด 
  ขอ 33 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดไวใน         
ใบอนุญาตเทศบัญญัต ิขอ 17 วรรคแรก ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แกไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  12)  พ.ศ. 2546 
  ขอ 34 ผูใดฝาฝนเทศบัญญัต ิขอ 5 หรือฝาฝนประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินท่ี 
กําหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของพ้ืนท่ีดังกลาวเปนเขตหามจําหนายหรือซ้ือ 
สินคาโดยเด็ดขาด  ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  12)  
พ.ศ. 2546 
  ขอ 35 ผูใดฝาฝนประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินท่ีกําหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะ 
หรือสวนหนึ่งสวนใดของพ้ืนท่ีดังกลาวเปนเขตท่ีหามจําหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภท หรือเปน 
เขตหวงหามจําหนายสินคาตามกําหนดเวลา หรือเปนเขตหามจําหนายสินคาโดยวิธีการจําหนายใน 
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจําหนายสินคาในบริเวณนั้น 
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หรือฝาฝนเทศบัญญัต ิขอ 6, ขอ 7, ขอ 8 , ขอ 9, ขอ 10, ขอ 11 หรือขอ 13 ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. 2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  12  )  พ.ศ. 2546 
  ขอ 36 ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไมยอมแจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสาร 
หรือหลักฐาน หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานทองถ่ิน           
เจาพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจาหนาท่ี ตามเทศบัญญัต ิขอ 25 ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. 2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  12  )  พ.ศ. 2546 
  ขอ 37 ผูดําเนินการผูใดดําเนินกิจการในระหวางท่ีมีคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน             
ใหหยุดดําเนินกิจการ หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน ตามเทศบัญญัติขอ 26, ขอ 16       
วรรคสอง โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  
แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  12  )  พ.ศ. 2546 
  ขอ 38 ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานสาธารณสุข ตามเทศบัญญัติขอ 27           
โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควรหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานสาธารณสุข ตองระวางโทษ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  12  )  พ.ศ. 2546 
  ขอ 39 ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนเทศบัญญัติขอ 17 วรรคสอง , ขอ 23 ตองระวางโทษ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  12  )  พ.ศ. 2546 
  ขอ 40 ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาต ตองระวางโทษ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  12  )  พ.ศ. 2546 
  ขอ 41 ผูรับใบอนุญาตกอนวนัใชเทศบัญญัตินี ้ใหผูนั้นประกอบกิจการนั้นตอไปได 
เสมือนเปนผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้แลว แตเม่ือใบอนุญาตดังกลาวส้ินอายุและผูนั้นยังคง 
ประสงคจะดําเนินกิจการตอไป ผูนั้นจะตองมาดําเนินการขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้กอน              
การดําเนินการ 
  ขอ 42 ใหนายกเทศมนตรีตําบลสองช้ันรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี ้
  

                                                             ประกาศ  ณ  วันท่ี    16 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2552 
 

                                              (ลงช่ือ)         ชยพล  วงษทอง                             
                                                                                       (นายชยพล  วงษทอง) 

                                                                                      นายกเทศมนตรีตําบลสองช้ัน 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการขอใบอนุญาต 
 

ลําดับ รายการ บาท 
1. 
 
 
 
 
 

2. 

อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหจําหนายสินคาในท่ี
หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่ง
ใดเปนปกต ิ

ฉบับละ 
 

อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหจําหนายสินคาในท่ี
หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย 

ฉบับละ 
 

 
 

 

100 
 
 
 

 
50 

 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมประเภทของสินคา 

 

ลําดับท่ี ประเภทของสินคา อัตราคาธรรมเนียม 
(บาท) 

1. 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
4. 
 
 

5. 

ประเภทสัตวเล้ียง  สัตวปาหรือสัตวน้ํา 
1.1 สัตวปก  ปลา  และสัตวขนาดเล็ก  ตัวละ  1  บาท  แตไมเกิน 
1.2 สัตวเล้ียงลูกดวยนม  สัตวพาหนะ  สัตวขนาดใหญ  ตัวละ  5  บาท  แตไมเกิน 
ประเภทอาหาร  น้ําดื่ม  และเครื่องดื่ม 
2.1 อาหาร  น้ําดื่ม  และเครื่องดื่มรวมกัน 
2.2 น้ําดื่มและเครื่องดื่ม 
2.3 เฉพาะน้ําดื่ม  หรือเครื่องดื่ม 
2.4 เฉพาะอาหารสดหรืออาหารสําเร็จรูป 
ประเภทการขายตลาดนัด  ตลาดเรสินคา  สัปดาหละไมเกิน  1  ครั้ง 
ประเภทการขายรถเรสินคาหรือยานยนตอ่ืน ๆ 
4.1  รถยนตกระบะหรือรถยนตอ่ืน ๆ 
4.2  รถจักรยานยนตและรถยนตจักรยาน 
รานคาแผงลอย 
5.1  สินคาไมเกิน  3  ชนิด 
5.2  สินคาเกิน  มากกวา 

 
100 
500 

 
200 
100 
50 
50 
500 

 
100 
20 
 

30 
50 

 


