บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่
เรื่อง ควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ....

หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เหตุผล
โดยที่การดาเนินกิจการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรกาหนดสุขลักษณะในการ
ดาเนินกิจการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดาเนินกิจการจาหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดาเนินกิจการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
จึงตราเทศบัญญัตินี้

( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่
เรื่อง ควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ….
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง ควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ….”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล เมืองบ้านไผ่ ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ที่สานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 นับตั้งแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง
การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2556 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งอื่น
ใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“สินค้า” หมายความว่า อาหารและสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหาร
“ผู้จาหน่ายสินค้า” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
“อาหาร” หมายความว่า อาหารประเภทปรุงสาเร็จ และอาหารที่ต้องนาไปทา ประกอบ หรือปรุง
เพื่อบริโภคในภายหลัง
“ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ปรุง
ประกอบ จาหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ ได้แก่ ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้ประกอบ ผู้เสิร์ฟ
ผู้จาหน่ายอาหาร ผู้ล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์
“ที่หรือทางสาธารณะ ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลเมืองบ้านไผ่
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรี เมืองบ้านไผ่ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

-2หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ 6 ผู้ดาเนินกิจการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องดาเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๒
สุขลักษณะในการดาเนินกิจการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ข้อ 7 ในการจาหน่ายสินค้าประเภทสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าใน
ที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ผู้จาหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้จาหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าต้องแต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย
(๒) แผงสาหรับวางสินค้า เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ รถเข็น ต้องทาด้วยวัสดุที่แข็งแรง มีขนาดและความสูง
จากพื้นตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(๓) จัดวางสินค้า อุปกรณ์ประกอบในการจาหน่ายสินค้าและทรัพย์สินใด ๆ ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยไม่ยื่นล้าบริเวณที่กาหนด รวมทั้งตัวผู้จาหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าต้องไม่ล้าลงมาในผิวจราจร
(๔) ห้ามจัดวางสินค้าที่จาหน่ายในลักษณะใด ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(๕) รักษาความสะอาดบริเวณที่จาหน่ายสินค้าอยู่เสมอ ทั้งในระหว่างทีจ่ าหน่ายสินค้า และหลังจาก
เลิกทาการจาหน่ายสินค้า
(๖) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อ
หรือทางระบายน้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ
(๗) ห้ามกระทาการใด ๆ กับต้นไม้ เช่น พาด ติดตั้ง วางแผงจาหน่ายสินค้า หรือเกาะเกี่ยว
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ประกอบในการจาหน่ายสินค้า รวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือกหรือยึด
สิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเด็ดขาด
(๘) ห้ามใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง หรือเปิดวิทยุเทป หรือกระทาโดยวิธีอื่นใด
ที่ก่อให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตุราคาญแก่ผู้อื่น
(๙) เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจาหน่ายสินค้าออกจากบริเวณที่อนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า
หลังจากเลิกทาการจาหน่ายสินค้า
(๑๐) หยุดประกอบการจาหน่ายสินค้าเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความสะอาด
สาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด

-3(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดที่จาเป็นเพื่อให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
ข้อ 8 ในการจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
ผู้จาหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๖
(๒) อาหารสดที่นามาจาหน่าย หรือนามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจาหน่ายต้องเป็นอาหารสด
ที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน
มีการปกปิด ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจทาให้อาหารปนเปื้อนได้
(๓) อาหารแห้งที่นามาจาหน่าย หรือนามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจาหน่ายต้องสะอาด ปลอดภัย
ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(๔) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ต้องปลอดภัย
ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(๕) อาหารประเภทปรุงสาเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการปนเปื้อน
วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
(๖) น้าดื่มและเครื่องดื่มที่นามาจาหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
โดยบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
(๗) น้าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพื้น อย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร และ
ต้องทาความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนามาจาหน่าย
(๘) น้าแข็งสาหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร มีการ เก็บใน
ภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อ15
ย เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐
เซนติเมตร และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่นาอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่รวมกับ
น้าแข็งสาหรับบริโภค
(๙) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม สาหรับคีบหรือตักน้าแข็งสาหรับบริโภคโดยเฉพาะ
(๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ
ต้องสะอาดและทาจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชารุดและมีการป้องกัน
การปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๑๑) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะที่สะอาด สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
หรือ
มีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ชารุด
(๑๓) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์
และแมลงนาโรคได้
(๑๔) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สารทาความสะอาด
ที่ปลอดภัย
(๑๕) น้าใช้และภาชนะบรรจุน้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย
(๑๖) ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
หรือไม่เป็นพาหะนาโรคติดต่อ และโรคอื่นๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หากเจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป

-4(๑๗) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้และ
สวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร
(๑๘) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จาหน่ายและเสิร์ฟอาหาร
ให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือหรือ
นิ้วมือต้องทาแผลให้เรียบร้อย
(๑๙) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ทา ประกอบ ปรุงหรือ
จาหน่ายอาหารหรือไม่ไอ จาม รดบนอาหาร และไม่กระทาการใดๆ ที่จะทาให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือ
ก่อให้เกิดโรคได้
(๒๐) ต้องมีการป้องกันอันตราย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุราคาญเนื่องจากการจาหน่าย ทา
ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร
(๒๑) ห้ามถ่าย เท ทิ้ง น้าที่มีเศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะและ
อุปกรณ์ในการจาหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ
ข้อ 9 ในการจาหน่ายสินค้าประเภทสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหารโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จาหน่ายสินค้า
จะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) จาหน่ายสินค้าในบริเวณที่ได้รับอนุญาต
(๒) แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย
(๓) ห้ามทิ้งมูลฝอยจากการเร่ขายลงในท่อหรือทางระบายน้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ
(๔) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือส่งเสียงดังในขณะที่เร่ขายจนเกิดเหตุราคาญ
แก่ผู้อื่น
(๕)
หยุดประกอบการค้าเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความสะอาด
สาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกาหนด
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดที่จาเป็นเพื่อให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
ข้อ 10 ในการจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จาหน่ายสินค้าจะต้อง
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๘
(๒) อาหารสดที่นามาจาหน่าย หรือนามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจาหน่ายต้องเป็นอาหารสดที่มี
คุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภครวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด
ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจทาให้อาหารปนเปื้อนได้
(๓) อาหารแห้งที่นามาจาหน่าย หรือนามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจาหน่ายต้องสะอาด ปลอดภัย
ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(๔) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ต้องปลอดภัย
ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(๕) อาหารประเภทปรุงสาเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการปนเปื้อน
วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
(๖) น้าดื่มและเครื่องดื่มที่นามาจาหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
โดยบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร

-5(๗) น้าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพื้น อย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร และ
ต้องทาความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนามาจาหน่าย
(๘) น้าแข็งสาหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร มีการ เก็บ
ในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕
เซนติเมตร ปากขอบภาชนะ
สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐
เซนติเมตร และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้ง ต้องไม่นาอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่
รวมกับน้าแข็งสาหรับบริโภค
(๙) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม สาหรับคีบหรือตักน้าแข็งสาหรับบริโภคโดยเฉพาะ
(๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ
ต้องสะอาดและทาจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชารุดและมีการป้องกัน
การปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๑๑) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะที่สะอาด สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
หรือ
มีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ชารุด
(๑๓) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์
และแมลงนาโรคได้
(๑๔) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สารทาความสะอาด
ที่ปลอดภัย
(๑๕) น้าใช้และภาชนะบรรจุน้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย
(๑๖) ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
หรือไม่เป็นพาหะนาโรคติดต่อ และโรคอื่นๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หากเจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป
(๑๗) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้และ
สวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร
(๑๘) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จาหน่ายและเสิร์ฟอาหาร
ให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือหรือ
นิ้วมือต้องทาแผลให้เรียบร้อย
(๑๙) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ทา ประกอบ ปรุงหรือ
จาหน่ายอาหารหรือไม่ไอ จาม รดบนอาหาร และไม่กระทาการใดๆ ที่จะทาให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือ
ก่อให้เกิดโรคได้
(๒๐) ต้องมีการป้องกันอันตราย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุราคาญเนื่องจากการจาหน่าย ทา
ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร
(๒๑) ห้ามถ่าย เท ทิ้งน้าที่มีเศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะและ
อุปกรณ์ในการจาหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ

-6หมวด ๓
ใบอนุญาต
ข้อ ๑ 1 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอย
ของประชาชนทั่วไป
ห้ามมิให้ผู้ใดจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัด
วางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า
ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพื่อจาหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด
เป็นปกติ รวมทั้งจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัดวาง
สินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระทาได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว
ข้อ ๑2 ผู้ใดประสงค์จะดาเนินกิจการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆระบุ...........)
(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ข้อ ๑ 3 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต
ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น
ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดใน
เทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้
ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณีทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอ
ทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
ข้อ ๑4 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบแล้ว

-7ข้อ ๑5 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และ
ให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๑6 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๑7 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบที่
กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาต
นาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๑8 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจ
สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๑9 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ 20 คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒1 ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

-8หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ ๒2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลา
ที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้
บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๒3 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
หมวด ๕
บทกาหนดโทษ
ข้อ ๒4 ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่
กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ ณ วันที่........... เดือน ..

............... พ.ศ. ...........

(นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
เห็นชอบ

ผูว้ ่าราชการจังหวัดขอนแก่น

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่
เรื่อง การควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณ พ.ศ. ...
ลาดับ
ที่
๑
๒

ประเภท
จาหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
จาหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย
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ใหม่
200
๑๐๐

เดิม
200
๕๐

กฎกระทรวง
๗๕๐
๑๐๐

