๑๑๔

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงราย
เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๒๕

........................................
หลักการ
เพื่อการปฏิบัติการควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ใหเปนไปตามพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
เหตุผล
เนื่องจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดประกาศใชบังคับ และมีผลใหยกเลิก
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๘๔ จึงเห็นสมควรทําการแกไขปรับปรุงเทศบัญญัติ เรื่องการจําหนาย
สินคาในที่หรือทางสาธารณะ ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง
เพื่อประโยชนของประชาชนและควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ โดยกําหนดหลักเกณฑ
เกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายหรือผูชวยผูจําหนายสินคา สุขลักษณะในการใชกรรมวิธีจําหนาย
ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร หรือสินคาอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใชและ
ของใชตาง ๆ การจัดวางสินคา การเรขายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ เวลาการจําหนายสินคา และการอื่นที่
จําเปนเพื่อรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและปองกัน
ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ การออกใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การตออายุ
ใบอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียม ซึ่งการดําเนินการดังกลาว บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธรณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๓ ใหกระทําโดยออกเปน
ขอกําหนดของทองถิ่น จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้

๑๑๕

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงราย
เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๕

โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองเชียงรายวาดวยการจําหนายสินคาในที่หรือ
ทางสาธารณะ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม
โดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๐ ประกอบกับมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา
๕๕ มาตรา ๕๘และมาตร ๖๓ แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลเมืองเชียงราย โดยความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองเชียงราย และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดเชียงรายจึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงราย เรื่อง การจําหนายสินคาในที่
หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๕”
ขอ ๒. เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย เมื่อไดประกาศโดยเปดเผยที่
สํานักงานเทศบาลเมืองเชียงรายแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓. ใหยกเลิก
(๑) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงรายเรื่องควบคุมผูเรขาย พุทธศักราช ๒๔๙๒
(๒) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงรายเรื่องควบคุมผูเรขาย (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช
๒๔๙๓
(๓) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงรายเรื่องควบคุมผูเรขาย (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช
๒๔๙๕
(๔) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงรายเรื่องควบคุมผูเรขาย (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช
๒๔๙๕
(๕) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงรายเรื่องควบคุมผูเรขาย (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช
๒๔๙๙
(๖) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงรายเรื่องควบคุมแผงลอย พ.ศ.๒๕๓๒
บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ขอบังคับ ระเบียบและคําสั่งอื่นใดในสวนทีไ่ ดตราไวแลวในเทศ
บัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน

๑๑๖
ขอ ๔. ในเทศบัญญัตินี้
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“เรขาย” หมายความวา การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ โดยมิไดจัดวางใน
ที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ ไมวาจะเปนทางบกหรือทางน้ํา
“สินคา” หมายความวา สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีเมืองเชียงราย
“เจ า พนั ก งานสาธารณสุข” หมายความวา เจา พนัก งานซึ่ ง ได รับ การแต ง ตั้ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นให
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามเทศบัญญัตินี้ สถานที่หรือทางซึ่งมิใช
เปนของเอกชนและประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
ขอ ๕. หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจํ าหนายโดย
ลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๖. การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ผูจําหนายและผูชวยจําหนายจะตองปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(๑) ไมจําหนายสินคาในบริเวณทีเ่ ทศบาลเมืองเชียงราย ประกาศหาม
(๒) แตงกายสะอาด สุภาพเรียบรอย
(๓) จัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย ไมยื่นล้ําบริเวณที่กําหนด รมหรือผาใบบังแดด
รวมทั้งตัวผูจําหนายและผูชวยผูจําหนาย ตองไมล้ําลงมาในผิวจาจรหรือทางสาธารณะ
(๔) แผงสําหรับวางขาย เชน แคร แทน โตะ ตองทําดวยวัตถุที่แข็งแรงมีขนาดและความสูง
จากพื้น ตามที่เทศบาลเมืองเชียงรายกําหนด
(5) รักษาความสะอาดบริเวณที่จาํ หนายสินคาอยูเสมอ ทั้งในระหวางทําการคาและ
หลังจากเลิกทําการคาแลว
(๖) จัดใหมภี าชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกตองดวยสุขลักษณะไวใหเพียงพอ
(๗) ใหจัดวางสินคาที่จําหนวยบนแผง หรือจัดวางในลักษณะอื่นตามที่เทศบาลเมือง
เชียงราย กําหนด
(๘) หามพาด ติดตั้งวางแผงคา เกาะเกี่ยวสายไฟฟา หลอดไฟฟาหรืออุปกรณเกีย่ วกับ
การขาย รวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือกหรือยึดสิง่ หนึ่งสิ่งใดกับคอกตนไมหรือ
ตนไมโดยเด็ดขาด
(๙) หามใชเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ใชเครื่องยนตมีเสียงดัง

๑๑๗
(๑๐) หามใชเครื่องขยายเสียง หรือเปดวิทยุเทป หรือกระทําการ โดยวิธีอื่นใดทีก่ อใหเกิด
เสียงดังจนเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น
(๑๑) หามนํารถยนต รถจักรยานยนตหรือลอเลื่อน ไปจอดบนทางเทาเพื่อจําหนายสิ
(๑๒) หลังจากเลิกทําการคา ตองเก็บวัสดุอุปกรณที่ใชในการประกอบการคาออกจาก
บริเวณที่อนุญาตใหแลวเสร็จโดยไมชกั ชา
(๑๓) ปฏิบัตกิ ารอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
พนักงานเจาหนาที่ และคําสัง่ เจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ประกาศ
ขอบังคับ และคําสั่งของเทศบาลเมืองเชียงราย
ขอ ๗. การจําหนายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ ผูจําหนายและผูช วยจําหนาย
จะตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๖ (๑)-(๑๓)
(๒) แตงกายดวยเสื้อผาที่มีแขน และสวมเสื้อผาที่สะอาดเรียบรอยรวมทั้งสวมรองเทาขณะ
เตรียมทํา ประกอบ ปรุง หรือจําหนายอาหาร
(๓) ตองตัดเล็บมือใหสั้น ถามีบาดแผล บาดเจ็บ ถูกลวก หรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือ
หรือนิ้วมือตองปดบาดแผลใหเรียบรอย
(๔) ไมสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหาร ในขณะเตรียม ทํา ประกอบ ปรุงหรือ
จําหนายอาหาร หรือไมไอ จาม รดบนอาหาร
(๕) ที่เตรียม ทํา ประกอบ ปรุง และวางแผงจําหนายอาหารตองสูงอยางนอย ๖๐
เซนติเมตร
(๖) การจําหนายอาหารที่ตอ งมีการลางภาชนะอุปกรณ จะตองมีที่ลางภาชนะ อุปกรณและ
วางสูงจากพืน้ อยางนอย ๖๐ เซนติเมตร และตองไมถายเทน้ําลางภาชนะที่ทีเศษ
อาหารลงพื้นหรือลงสูทอระบายน้าํ สาธารณะ
(๗) รักษาเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการจําหนายอาหารใหสะอาด
และใชการไดดีอยูเสมอ
(๘) ใหปกปดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะใสอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช สําหรับ
ประกอบอาหารดวยอุปกรณที่สามารถปองกันฝุนละออง แมลงวัน และสัตวซึ่งเปน
พาหะนําโรค รวมทั้งดูแลรักษาใหสะอาดและใชการไดดอี ยูเสมอ
(9) ใชน้ําสะอาดในการทํา ประกอบ ปรุง แช ลางอาหาร ภาชนะเครื่องใช และปฏิบัติให
ถูกสุขลักษณะอยูเสมอ
(๑๐) ใชวัสดุ ภาชนะอุปกรณที่สะอาด ปลอดภัย สําหรับใสหรือเตรียม ทํา ประกอบ ปรุง
และจําหนายอาหาร

๑๑๘
โดยแยกประเภทเปนแบบแหงและเปยกทีถ่ ูก
(๑๑) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย
สุขลักษณะไวใหเพียงพอและไมถายเททิ้งลงในทอระบายน้ํา หรือทางสาธารณะ
(๑๒) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุคาํ ราญ เนื่องจาก
การจําหนายเตรียมทํา ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร
ขอ ๘. การเรขายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ผูจําหนาย หรือผูชวยจําหนายจะตองปฎิบัติ
ดังตอไปนี้
(๑) ไมจําหนายสินคาในบริเวณทีเ่ ทศบาลเมืองเชียงราย ประกาศหาม
(๒) แตงกายสะอาด สุภาพเรียบรอย
(๓) มูลฝอยจากการเรขาย หามทิ้งลงในที่หรือทางสาธารณะ
(๔) ในขณะที่เรขายสินคา หามใชเครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทป หรือสงเสียงดังจนเกิด
เหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น
(๕) หามนํารถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อนไปจอดบนทางเทาเพื่อขายสินคา
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดเกีย่ วดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
พนักงานเจาหนาที่ และตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิน่ รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ และคําสั่งของเทศบาลเมืองเชียงราย
ขอ ๙. การเรขายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ ผูจําหนายและผูชวยจําหนาย
จะตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๘ (๑)-(๖)
(๒) อาหารที่เรขายตองสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
(๓) ใชวัสดุ ภาชนะหีบหอที่สะอาด ปลอดภัย สําหรับใสอาหาร
(๔) ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการเรขายอาหารใหสะอาด
และใชการไดดีอยูเสมอ
(๕) จัดอาหารแยกตามประเภทของสินคาใหเปนระเบียบ
(๖) แตงกายดวยเสื้อผาที่มีแขน สะอาดเรียบรอย และสวมรองเทาขณะทําการเรขายอาหาร
(๗) ตัดเล็บมือใหสั้น ถามีบาดแผลบริเวณมือ ตองปดบาดแผลใหเรียบรอย
(๘) ไมสูบบุหรี่ หรือ ไอ จาม รดบนอาหารในขณะขาย
ขอ ๑๐. หามผูจําหนายและผูชวยจําหนายประกอบกิจการเมื่อมีเหตุควรเชื่อวาตนเปนโรคติดตอ
ที่ระบุไว หรือเมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขไดตรวจปรากฏวาตนเปนพาหะของโรค และไดรับแจงความเปน
หนังสือแจงวาตนเปนพาหะของโรคติดตอ ซึ่งระบุไวดังตอไปนี้ คือ
(๑) วัณโรค
(๒) อหิวาตกโรค
(๓) ไขไทฟอยด

๑๑๙
(๔) โรคบิด
(๕) ไขสุกใส
(๖) โรคคางทูม
(๗) โรคเรื้อน
(๘) โรคผิวหนังที่นารังเกียจ
(๙) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส
(๑๐) โรคอื่น ๆ ตามที่ทางราชการกําหนด
ขอ ๑๑. ผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจําหนายในที่หรือทางสาธารณะ ตองอยูภายใตเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
(๑) ตองไมเปนโรคติดตอหรือ พาหนะของโรคติดตอตามที่กําหนดไวในขอ ๑๐
(๒) เงื่อนไขอื่นตามที่เทศบาลเมืองเชียงราย กําหนด
ขอ ๑๒. ถาปรากฏวาผูจําหนายหรือผูชวยําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะผูใดเปน
โรคติดตอหรือพาหะของโรคติดตอที่ระบุไวในขอ ๑๐ ซึ่งเจาพนักงานสาธารณะสุขเห็นวาถาอนุญาตใหจําหนาย
สิ น ค า ในที่ ห รื อ ทางสาธารณะต อ ไป จะก อ ให เ กิ ด อั น ตรายอย า งร า ยแรงแก สุ ข ภาพของประชาชน
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้นเสีย
ขอ ๑๓. ผูไดรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย ตองจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะตาม
เวลาที่เทศบาลเมืองเชียงราย กําหนด
ขอ ๑๔. ผูใ ดจะขอรับใบอนุญาตจําหนายสินคา หรือเรขายสินคาในที่หรือทางสาธารณะใหยนื่
คําขอตามแบบ แลเงื่อนไข พรอมดวยหลักฐานที่เทศบาลเมืองเชียงรายกําหนด และรูปถายหนาตรงครึ่งตัว
ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑x๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป
ขอ ๑๕. เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของคําขอ
อนุญาตแลว ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวใหออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือ
แจ ง คํ า สั่ ง ไม อ นุ ญ าตพร อ มด ว ยเหตุ ผ ลให ผู ข ออนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ได รั บ คํ า ขอ
ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดไวในเทศบัญญัตินี้
แต ถ า ปรากฏว า คํ า ขอดั ง กล า วไม ถู ก ต อ งหรื อ ไม ส มบู ร ณ ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
รวบรวมความไม ถูกต องหรือไมสมบูรณ ทั้งหมดแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราว
เดียวกัน และในกรณีจําเปนที่ตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือ
ความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่น ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่ง
ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละ
ไมเกินสิบหาวัน แตตองมีหนังสือแจง การขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้น
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี

๑๒๐
ขอ ๑๖. ผูไดรับใบอนุญาตตองชําระ ค า ธรรมเนี ย มตามอั ต ราท า ยเทศบั ญ ญั ติ นี้ ภายใน
กําหนดสิบหาวัน นับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาต ผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาต ไดรับแจง
จาก
เจาพนักงานทองถิ่น หากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด จะตองชําระ
คาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนเงินคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิก
ดําเนินกิจการนั้น กอนถึงกําหนดที่จะตองชําระคาธรรมเนียมดังกลาว
ถาผูจําหนายสินคา หรือเรขายสินคาคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม และคาปรับจนครบ
จํานวน
ข อ ๑๗. ในขณะทํ า การจํ า หน า ยสิ น ค า หรื อ เร ข ายสิ น ค า ในที่ ห รื อ ทางสาธารณะ ผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตตองจําหนายสินคา หรือเรขายสินคาตามประเภทสินคา และลักษณะการจําหนายสินคาในที่หรือทาง
สาธารณะที่ไดรับอนุญาต
ผูไดรับใบอนุญาตและผูช วยจําหนายสินคาในทีห่ รือทางสาธารณะ ตองแสดง
ใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่จําหนายสินคา
ขอ ๑๘. ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชไดเฉาะผูรับใบอนุญาตกับผูชวยจําหนายในทีห่ รือทาง
สาธารณะ ซึ่งระบุไวในใบอนุญาตไมเกินหนึ่งคน และหามมิใหโอนใบอนุญาต
ขอ ๑๙. เมื่อผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหจําหนายสินคาหรือเรขาย
สินคาในที่หรือทางสาธารณะ ใหยื่นคําขอตามแบบและเงื่อนไข พรอมดวยหลักฐาน ที่เทศบาลเมืองเชียงราย
กําหนดตอ เจาพนักงานทองถิ่นและเมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไป
จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต การพิจารณาตออายุใบอนุญาตใหปฏิบัติตามขอ ๑๕
ขอ ๒๐. ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
ขอ ๒๑. เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป ใหยี่นคําขอบอกเลิกการ
ดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๒๒. หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนแปลงชนิด หรือประเภทสินคา หรือลักษณะ
วิธีการจําหนาย หรือสถานที่จัดวางสินคาใหแตกตางไปจากที่ระบุไว ในใบอนุญาต หรือรายการอืน่ ใดใหยื่นคํา
รอง ขอตอเจาพนักงานทองถิ่น และจะทําการเปลี่ยนแปลงได เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดจดแจงการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว
ขอ ๒๓. หากปรากฏวาใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ผูไดรับ
ใบอนุญาต จะตองยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหา วันนับแตวันที่ได
ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี พรอมหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย หรือ

๑๒๑
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ
(๓) รูปถายของผูรับใบอนุญาตหรือผูชวยจําหนาย ขนาด ๑x๑ นิ้ว จํานวน
คนละ ๒ รูป
ขอ ๒๔. การออกใบแทนใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ใบแทนใบอนุญาตใหประทับตราสีแดงคําวา “ใบแทน” กํากับไวดวย และใหมี
วัน เดือน ป ที่ออกใบแทน พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูที่
ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน
(๒) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี และลงเลมที่ เลขที่ ป พ.ศ. ของใบ
แทนใบอนุญาต
ขอ ๒๕. เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และ
เทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข และพนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจดังนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเปน
หนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการ
พิจารณา
(๓) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตย
ตกหรือในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ หรือ
ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถาม
ขอเท็จจริง หรือเรียกหลักฐานที่เกีย่ วของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือ
สถานที่นั้น
(๔) แนะนําใหผไู ดรับใบอนุญาต ปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตตาม
เทศบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๕) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชนเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเปน
(๖) เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือกอใหเกิด
เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เปนปริมาณตามสมควร เพื่อเปนตัวอยาง
ในการตรวจสอบ ตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา

๑๒๒
ขอ๒๖.หากผูจําหนายสินคาหรือเร ขายสิ น ค า ปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการดําเนินกิจการนั้น
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองไดและถาผูนั้นไมแกไขหรือถาการ
จําหนายสินคาหรือเรขายสินคา จะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันสมควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชน เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหผูนั้นหยุดกิจการไวทันทีเปนการชั่วคราว จนกวาจะเปนที่พอใจแก
เจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายก็ได
คําสั่ง ดังกลาวใหกําหนดระยะเวลาที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งไวไมนอยกวาเจ็ดวันเวนแต
เปนคําสั่งใหหยุดกิจการทันที
ขอ ๒๗. ถาเจาพนักงานสาธารณสุข ตรวจพบเหตุที่ไมถูกตอง หรือมีการกระทําใด ๆ
ที่ฝาฝนพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ ในอันที่จะมีผลกระทบตอสภาวะ
ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ
ประชาชนเปนสวนรวม ซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําสัง่
ใหผูกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้นหรือดําเนินการใด ๆ เพื่อแกไขหรือระงับ
เหตุนั้นไดตามสมควรแลวใหแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบ
ข อ ๒๘.ถ า ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตไม ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศ
บัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่รับ
ใบอนุญาตนั้น เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดไมเกินสิบหาวัน
ข ๒๙.เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป และมีเหตุทจี่ ะตองถูกสั่งพักใช
ใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงทีอ่ อกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศ
บัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องทีก่ ําหนดไวเกีย่ วกับการ
ประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต และการไมปฏิบตั ิหรือการปฏิบัติไม
ถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบ
ตอสภาวะความเปนอยู ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

๑๒๓
ขอ ๓๐. การแจงของเจาพนักงาน ทองถิ่น ตามขอ ๑๖ ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาต
ผูแทน หรือผูรับมอบอํานาจ จากผูไดรับใบอนุญาตทราบ
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหผูจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะหยุดจําหนาย
สินคา คําสั่งพักใชใบอนุญาต และคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูจําหนายสินคา หรือผูรับ
ใบอนุญาตทราบแลวแตกรณี
ในกรณีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือดังกลาว ใหสงหนังสือโดยทางไปรษณียตอบ
รับหรือใหปดหนังสือไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูตอบรับหนังสือใหถือวา
ผูนั้นไดทราบหนังสือ ตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือแลวแตกรณี
ขอ ๓๑. ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๓๒. ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่ง ตามขอ ๑๖ วรรคสอง , ขอ ๒๖ หรือมีคําสั่งไม
ออกใบอนุญาตตามขอ ๑๕ หรือไมอนุญาตใหตอใบอนุญาตตามขอ ๑๙ หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามขอ ๑๒
ขอ ๒๙ หรือเมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขมีคําสั่งตามขอ ๒๗ ถาผูที่ไดรับคําสั่งไมพอใจคําสั่งดังกลาว ผูนั้นมี
สิทธิอุทธรณ ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขภายในสามสิบวัน นับแตวันทราบคําสั่งการอุทธรณ
ตามวรรคหนึ่ง ไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เวนแตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขจะเห็นสมควร
ใหมีการทุเลาการบังคับตามคําสั่งนั้นไวชั่วคราวคําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหเปนที่สุด
ขอ๓๓. ผูรับใบอนุญาตผูใดไม ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวใ น
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัติขอ ๑๗ วรรคแรก มีความผิดตามขอ ๗๖ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๔. ผูใดฝาฝนเทศบัญญัติขอ ๕ หรือฝาฝนประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนด
บริเวณที่หรือทางสาธารณะ หรือสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่ดังกลาว เปนเขตหามจําหนายหรือซื้อสินคา
โดยเด็ดขาด มีความผิดตามมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๕. ผูใดฝาฝนประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือ
สวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่ดังกลาว เปนเขตที่หามจําหนายสินคาบางชนิด หรือบางประเภท หรือเปนเขตหาม
จําหนายสินคาตามกําหนดเวลา หรือเปนเขตหามจําหนายสินคา โดยวิธีการจําหนายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการจําหนายสินคาในบริเวณนั้น หรือฝาฝนเทศบัญญัติ ขอ ๖
ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ หรือ ขอ ๑๓ มีความผิดตามมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๖. ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือไมยอมแจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารหรือ
หลักฐานหรือขัดขวาง หรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงาน
สาธารณสุข หรือพนักงานเจาหนาที่ ตามเทศบัญญัติขอ ๒๕ มีความผิดตามมาตรา ๗๙ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๒๔

ขอ ๓๗. ผูดําเนินการผูใดดําเนินกิจการในระหวางที่มีคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ใหหยุด
ดําเนินกิจการ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ตามเทศบัญญัติขอ ๒๖ ขอ ๑๖ วรรคสอง
โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร มีความผิดตามมาตรา ๘๐ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๘. ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานสาธารณสุข ตามเทศบัญญัติขอ ๒๗
โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุข มีความผิดตาม
มาตรา ๘๑ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๙. ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนเทศบัญญัติ ขอ ๑๗ วรรคสอง ขอ ๒๓ มีความผิดตาม
มาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๔๐. ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตมีความผิดตาม
มาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๔๑. บรรดาใบอนุญาตผูเรขายและใบอนุญาตแผงลอย ที่ไดออกกอนวันใชเทศบัญญัตินี้ให
คงใชไดตอไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น แตเมื่อใบอนุญาตดังกลาวสิ้นอายุและผูนั้นยังคงประสงคจะดําเนินการ
ตอไป ผูนั้นจะตองมาดําเนินการขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้กอนการดําเนินการ
ขอ ๔๒. ใหนายกเทศมนตรีเมืองเชียงราย รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
นายวันชัย จงสุทธนามณี
(นายวันชัย จงสุทธนามณี)
นายกเทศมนตรีเมืองเชียงราย
อนุมัติ
นายปริยะ ศิรกิ ุล
(นายปริยะ ศิรกิ ุล)
รองผูวาราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดเชียราย

๑๒๕

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต
การจําหนายสินคาในทีห่ รือทางสาธารณะ
ลําดับ

รายการ

บาท

๑.
๒.

ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง
จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งทีใ่ ดเปนปกติ
ฉบับละ
จําหนายโดยลักษณะการเรขาย
ฉบับละ

๒๐๐
๒๐

๑๒๖

รูปถาย
๑ x ๑ นิ้ว

รูปถาย
๑ x ๑ นิ้ว
ผูจําหนายสินคา

ใบอนุญาต
จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ

ผูชวยจําหนายสินคา

เลมที่...................เลขที่................/..................
อนุญาตให ................................................................................................สัญชาติ......................... อยูบานเลขที่........................
หมูที่.........................ตรอก/ซอย............................... ถนน................................ ตําบล/แขวง........................... อําเภอ/เขต................................................
จังหวัด...................................................โทรศัพท.....................................................
ขอ ๑) จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะ
( ) จัดวางจําหนายสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ สินคาประเภท...............................................................................................
...................................................................บริเวณ.............................................................................................................................................................
( ) เรขายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ สินคาประเภท............................................................................................................
....................................................................บริเวณ............................................................................................................................................................
ทั้งนี้ไดเสียคาธรรมเนียมในอนุญาต..........................................................................บาท(...............................................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่...................................เลขที่....................................ลงวันที่..........................เดือน......................................พ.ศ.........................
ขอ ๒) ใบอนุญาตใหใชไดเฉพาะผูจําหนายสินคาและผูชวยจําหนายสินคาเทานั้น และหามมิใหโอนใบอนุญาต
ขอ ๓) ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขลักษณะตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองเชียงราย
ขอ ๔) ผูไดรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
๔.๑ ปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเชียงราย วาดวยการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... และปฏิบัติการ
อื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขพนักงานเจาหนาที่ คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ
และประกาศของเทศบาลเมืองเชียงราย
๔.๒ ..............................................................................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่..............................................เดือน............................................. พ.ศ. ...........................
ออกให ณ วันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. .....................
(ลงชื่อ).................................................................
(..............................................................)
ตําแหนง.................................................................เจาพนักงานทองถิ่น

คําเตือน ๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานทีป่ ระกอบกิจการตลอดเวลาที่จําหนายสินคา
๒. ผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธกี ารจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปน
ปกติหรือเรขาย โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นมีโทษปรับไมเกินสองพันบาท

