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บันทึก 
หลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2563 

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

 
หลักการ 

  ปรับปรุงเทศบัญญัติควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2538 
 

เหตุผล 
  โดยที่ เทศบัญญัติ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ             
ทางสาธารณะ พ.ศ.2538 ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการควบคุมการจ าหน่ายสินค้า                 
ในที่หรือทางสาธารณะได้ประกาศใช้ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมาเป็นระยะเวลานาน และมี
หลักเกณฑ์ในการควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
สมควรก าหนดสุขลักษณะในการด าเนินกิจการการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ หลักเกณฑ์การ
อนุญาตให้ด าเนินการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต                
ให้ด าเนินการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี ้
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2563 

.............................................. 

 โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้า     
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2562อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58                
มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                   
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และผู้ว่าราชการ                        
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การจ าหน่ายสินค้า             
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2563”  
 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้                         
โดยเปิดเผย ทีส่ านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแล้วเจ็ดวัน  
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ                
ทางสาธารณะ พ.ศ.2538 
 บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับหรือค าสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ             
แห่งเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
 “อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต ได้แก่ 
  (1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือน าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ 
แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 
  (2) วัตถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร 
สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 
 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  
 “สินค้า” หมายความว่า อาหารและสิ่งของอ่ืนที่มใิช่อาหาร 
 “การจ าหน่ายสินค้า” หมายความว่า การขาย การให้บริการ การปรุงอาหาร รวมทั้งการใช้รถยนต์
หรือล้อเลื่อนเป็นที่จ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะหรือในสถานที่อ่ืนใดในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 “ผู้จ าหน่ายสินค้า” หมายความว่า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้ปรุงอาหารรวมทั้งผู้ช่วยผู้จ าหน่ายสินค้า 
ซึ่งจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะหรือในสถานที่อ่ืนใดในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
 “พื้นที่ผ่อนผัน” หมายความว่า ที่สาธารณะที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชประกาศอนุญาต                 
ให้จ าหน่ายสินค้า และให้รวมถึงสถานที่อ่ืนใดที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดให้มีการจ าหน่ายสินค้าได้              
โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 “แผงลอยจ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า แคร่ แท่น โต๊ะ แผง รถเข็น หรือพาหนะอ่ืนใด                  
ทีข่ายอาหาร เครื่องดื่ม น้ าแข็ง โดยตั้งประจ าที่ 
 “เร่ขาย” หมายความว่า การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยมิได้จัดวางอยู่ในที่หนึ่งที่ใด   
เป็นปกติ ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ า  
 “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ผ่อนผัน 
 
 
 



 “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่าอุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือสิ่งอื่นใดท่ีปนเปื้อนอุจจาระหรือปัสสาวะ 
 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะ 
ที่ ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่ ง อ่ืนใดที่ เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่ เลี้ยงสัตว์หรือที่ อ่ืน                   
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 “ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ซึ่งได้รับการแต่งตั้ งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเ พ่ือให้ปฏิบัติการตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ                        
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 

หมวด 1 

บททั่วไป 

.............................................. 
 

 ข้อ ๖ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดตามเทศบัญญัตินี้รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ข้อ ๗ ห้ามผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าตนเป็นโรคติดต่อ                
ที่ระบุไว้ หรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจปรากฏว่าตนเป็นพาหะของโรค  และได้รับแจ้งความ          
เป็นหนังสือแจ้งว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อซึ่งระบุไว้ดังต่อไปนี ้
  (๑) วัณโรค 
  (๒) อหิวาตกโรค 
  (๓) ไข้ไทฟอยด์ 
  (๔) โรคบิด 
  (๕) ไข้สุกใส 
  (๖) โรคคางทูม 
  (๗) โรคเรื้อน 
  (๘) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
  (๙) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 
  (๑๐) โรคอ่ืนๆ ตามที่ทางราชการก าหนด 
 
 
 
 

 
 



หมวด 2 
คณะกรรมการ 

.............................................. 
 

ส่วนที่ ๑ 

คณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผัน 

 ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผัน” ประกอบด้วย 
  (๑) นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานกรรมการ 
  (๒) สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
  (๓) ผู้แทนส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนที่ตามกฎหมาย                   
ที่เก่ียวข้องเป็นกรรมการ 
  (๔) ผู้แทนภาคประชาชน เช่น ผู้แทนจากหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ชมรม
ธนาคารระดับจังหวัด องค์กร สมาคม ประชาคม และผู้แทนสาขาอาชีพต่าง ๆ และเมื่อรวมกันแล้วมีจานวน              
ไม่น้อยกว่ากรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) เป็นกรรมการ 
 ให้ข้าราชการหรือพนักงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
แต่งตัง้เป็นเลขานุการ 
 การด าเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง                     
กับท่ีสาธารณะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ข้อ ๙ กรรมการตามข้อ ๘ (๒) และ (๔) มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
 เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการใหม่ภายในหกสิบวัน ในระหว่าง               
ที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด า เนินงาน
ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
 ข้อ ๑๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการตามข้อ ๘ (๒) และ (๔) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการที่แต่งตั้ง
ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างลงให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้น
ด ารงต าแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น ทั้งนี้ ในกรณีการแต่งตั้งแทน
ต าแหน่งที่ว่าง หากวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ 
 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผันประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามวรรคสอง 
 ข้อ ๑๑ คณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน มีหน้าที่ให้ค าแนะน าเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการก าหนด
พ้ืนที่ผ่อนผัน ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (๑) ก าหนดพื้นที่ที่มีการจ าหน่ายสินค้าเป็นพ้ืนที่ผ่อนผัน หรืออาจก าหนดพื้นที่ผ่อนผันเพ่ิมขึ้น
ซึ่งจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ที่สาธารณะในการสัญจรโดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนไม่เป็นอุปสรรคต่อการท าความสะอาด 
  (๒) ก าหนดระยะเวลาพ้ืนที่ผ่อนผันคราวละไม่เกินสามปี รวมทั้งก าหนดวันเวลาที่ผ่อนผัน              
ให้ชัดเจน โดยระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการผ่อนผันแต่ละคราวรวมทั้งจัดท าแผนผังแสดงอาณาเขต
พ้ืนที่ผ่อนผัน และระบุวันเวลาในแผนผังด้วย 
  (๓) ก าหนดหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน ตามที่เห็นสมควร 
  



 ข้อ ๑๒ การประชุมคณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน             
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
 

ส่วนที่ ๒ 
คณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า 

 ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า ประกอบด้วย 
  (๑) นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานกรรมการ 
  (๒) สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลนครนครนครศรีธรรมราชคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน 
  (๓) ผู้แทนส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนที่ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ 
  (๔) ผู้แทนภาคประชาชน เช่น ผู้แทนประชาชนที่มีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ผ่อนผัน
และผู้แทนผู้จ าหน่ายสินค้าและเมื่อรวมกันแล้วมีจ านวนไม่น้อยกว่ากรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓)                      
เป็นกรรมการ 

 ให้ข้าราชการหรือพนักงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
แต่งตั้งเป็นเลขานุการ 
 ข้อ ๑๔ ให้น าความในข้อ ๙ และข้อ ๑๐ มาใช้บังคับกับกรรมการตามข้อ ๑๓ (๒) และ (๔) โดยอนุโลม 
 ข้อ ๑๕ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย                
ของบ้านเมืองและกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข คณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือก             
ผู้จ าหน่ายสินค้า มีหน้าที่ให้ค าแนะน าเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือก              
ผู้จ าหน่ายสินค้า ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (๑) ก าหนดวิธีการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในพ้ืนที่ผ่อนผัน เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ก าหนดเขตพ้ืนที่ผ่อนผัน โดยจัดให้มีรูปผังบริเวณพ้ืนที่ผ่อนผันให้ชั ดเจน                 
และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   (ข) ก าหนดความกว้าง ความยาวของช่องทางคนเดินและยานพาหนะเพ่ือความ
สะดวกและไม่กระทบต่อสิทธิการใช้ที่สาธารณะของประชาชน 
   (ค) ก าหนดเครื่องหมายแสดงอาณาเขตและหมายเลขพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าแต่ละราย
รวมทั้งช่องทางคนเดินให้ชัดเจน 
  (๒) ก าหนดข้อห้ามผู้จ าหน่ายสินค้า ดังต่อไปนี้ 
   (ก) วางสินค้า อุปกรณ์เครื่องมือหรือสิ่งของนอกเขตพ้ืนที่ที่วางจ าหน่ายสินค้าของตน 
   (ข) กระท าการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน 
   (ค) กระท าการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะ เช่น การตอก
ตะปูหรือตัดต้นไม้ 
   (ง) ก่อสร้าง ตั้งแผง หรือจัดอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายสินค้าในลักษณะถาวร 
   
 
 



 
  (๓) ก าหนดข้อพึงปฏิบัติของผู้จ าหน่ายสินค้า ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ต้องรักษาความสะอาด จัดหาภาชนะรองรับขยะ 
   (ข) ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยเพื่อประชาชนเพื่อผู้บริโภค 
   (ค) เมื่อเลิกจ าหน่ายสินค้าหรือสิ้นสุดระยะเวลาการจ าหน่ายสินค้าในแต่ละวัน                 
ผู้จ าหน่ายสินค้าต้องจัดเก็บสินค้า อุปกรณ์เครื่องมือ หรือสิ่งของต่างๆ และน าออกนอกเขตพ้ืนที่ผ่อนผัน 
  (๔) ก าหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอนหนังสือรับรองการจ าหน่ายสินค้าของผู้จ าหน่ายสินค้าที่     
ฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดระเบียบ                          
การจ าหน่ายสินค้าในทีส่าธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  (๕) ก าหนดวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า ได้แก่ คุณสมบัติของ               
ผู้จ าหน่ายสินค้า การจ าหน่ายสินค้า การประชาสัมพันธ์ การประกาศรับสมัคร การคัดเลือกซึ่งอาจท าโดย                 
การจับฉลากการประกาศรายชื่อ การจัดท าทะเบียนประวัติและบัตรประจ าตัวผู้จ าหน่ายสินค้า 
  (๖) ก าหนดวิธีการด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
 ข้อ ๑๖ ให้น าความในข้อ ๑๒ มาใช้บังคับกับการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้า 
และคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า โดยอนุโลม 
 

หมวด 3 
สุขลักษณะในการด าเนินกิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

.............................................. 
 

 ข้อ ๑๗ การจ าหน่ายสินค้าโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติผู้จ าหน่ายและผู้ช่วย
จ าหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  (๑) แต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อย 
  (๒) จัดวางสิ่งของ อุปกรณ์ประกอบการค้าและทรัพย์สินใดๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย                     
ไม่ยื่นล้ าบริเวณที่ก าหนด ร่มหรือผ้าใบบังแดด รวมทั้งตัวผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าต้องไม่ล้ า                        
ลงมาในผิวจราจร 
  (๓) แผงส าหรับวางขาย เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ รถเข็น ต้องท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง มีขนาด                     
และความสูงจากพ้ืนตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (๔ ) รักษาความสะอาดบริ เวณที่จ าหน่ายสินค้าอยู่ เสมอ ทั้ ง ในระหว่างท าการค้า                  
และหลังจากเลิกท าการค้าแล้ว 
  (๕) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเททิ้ง              
ลงในท่อหรือทางระบายน้ า หรือในที่หรือทางสาธารณะ 
  (๖) ห้ามจัดวางสินค้าที่จ าหน่ายในลักษณะใดๆ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (๗) ห้ามกระท าการใดๆกับต้นไม้ เช่น พาด ติดตั้ง วางแผงจ าหน่ายสินค้า หรือเกาะเกี่ยว
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ในการจ าหน่ายสินค้า รวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่ง 
สิ่งใดโดยเด็ดขาด 
  (๘) ห้ามใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง หรือเปิดวิทยุเทป หรือกระท าการโดยวิธี        
อ่ืนใดทีก่่อให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
  (๙) ห้ามน ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน ไปจอดบนทางเท้าเพ่ือจ าหน่ายสินค้า 
   
 
 



 

  (๑๐) หยุดประกอบกิจการเพ่ือประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความสะอาด
สาธารณประโยชน์ หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศก าหนด 
  (๑๑) หลังจากเลิกท าการจ าหน่ายสินค้า ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจ าหน่ายสินค้า              
ออกจากบริเวณท่ีอนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า 
  (๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข              
และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 ข้อ ๑๘ การจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ              
ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตามข้อ ๑๗ 
  (๒) อาหารสดที่น ามาจ าหน่าย หรือน ามาประกอบ ปรุงอาหารเพ่ือจ าหน่ายต้องเป็นอาหาร           
ที่สด ที่มคีุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม 
  (๓) อาหารแห้งที่น ามาจ าหน่าย หรือน ามาประกอบ ปรุงอาหารเพ่ือจ าหน่ายต้องสะอาด
ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม 
  (๔) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งอ่ืนที่น ามาใช้ 
ในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
  (๕) ให้ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะใส่อาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้ ส าหรับการ
ประกอบอาหาร ด้วยอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันฝุ่นละออง แมลงวัน สัตว์ และสิ่งซึ่งเป็นพาหะน าโรค                        
รวมทั้งดูแลรักษาให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ และจัดอาหารแยกตามประเภทสินค้าให้เป็นระเบียบ 
  (๖) ที่เตรียม ท า ประกอบ ปรุง และวางแผงจ าหน่ายอาหารต้องสูงอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
  (๗) น้ าดื่มและเครื่องดื่มที่น ามาจ าหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
โดยบรรจุในภาชนะท่ีสะอาดมีการปกปิดและป้องกันการปนเปื้อนวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
  (๘) น้ าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย๑๕เซนติเมตร
และต้องท าความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนน ามาจ าหน่าย 
  (๙) น้ าแข็งส าหรับบริโภคต้องสะอาดมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหารมีการ
เก็บในภาชนะที่สะอาดสภาพดีมีฝาปิดวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย๑๕เซนติเมตรปากขอบภาชนะสูงจากพ้ืนอย่าง
น้อย๖๐เซนติเมตรและไม่วางในบริเวณท่ีอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนรวมทั้งต้องไม่น าอาหารหรือสิ่งของอย่างอ่ืน
ไปแช่รวมกับน้ าแข็งส าหรับบริโภค 
  (๑๐) ใช้อุปกรณ์ท่ีสะอาดมีด้ามส าหรับคีบหรือตักน้ าแข็งส าหรับบริโภคโดยเฉพาะ 
  (๑๑) แต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้และสวมผ้ากัน
เปื้อนที่สะอาดสวมรองเท้าหุ้มส้นมีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหารในขณะเตรียมท าประกอบปรุง
หรือจ าหน่ายอาหาร 
  (๑๒) ต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียมท าประกอบปรุงจ าหน่ายและเสิร์ฟอาหารให้ถูก
สุขลักษณะต้องตัดเล็บมือให้สั้นถ้ามีบาดแผลมีการบาดเจ็บการถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือ             
หรือนิ้วมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย 
  (๑๓) ไม่สูบบุหรี่ขบเคี้ยวรับประทานอาหารในขณะเตรียมท าประกอบปรุงจ าหน่ายหรือเสิร์ฟ
อาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหารและไม่กระท าการใดๆที่จะท าให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้ 
  (๑๔) การจ าหน่ายอาหารที่ต้องมีการล้างเครื่องมือเครื่องใช้ภาชนะและอุปกรณ์ต้องไม่ถ่ายเท
น้ าที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงพ้ืนหรือลงสู่ท่อหรือทางระบายน้ าสาธารณะ 
   
 



  (๑๕) ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจ าหน่ายอาหาร                  
ให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
  (๑๖) ใช้น้ าสะอาดในการท าประกอบปรุงแช่ล้างอาหารเครื่องมือเครื่องใช้ภาชนะอุปกรณ์และ
ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 
  (๑๗) ใช้วัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ภาชนะและอุปกรณ์ที่สะอาดปลอดภัยส าหรับใส่หรือเตรียม
ท าประกอบปรุงและจ าหน่ายอาหาร 
  (๑๘) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยโดยแยกประเภทเป็นแบบแห้งและเปียกที่ถูกสุขลักษณะ                 
ไว้ให้เพียงพอและไมถ่่ายเทท้ิงลงในท่อหรือทางระบายน้ าหรือในที่หรือทางสาธารณะ 
  (๑๙) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพรวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญเนื่องจากการ
จ าหน่ายเตรียมท าประกอบปรุงและเก็บอาหาร 
  (๒๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบข้อบังคับและค าสั่งของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 ข้อ ๑๙ การจ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าหรือสัตว์น้ าโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าใน            

ที่หนึ่งที่ใดเป็นปกตผิู้จ าหนา่ยและผู้ช่วยจ าหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตามข้อ ๑๗ 
  (๒) จัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเช่นโรคพิษสุนัขบ้าโรคหัดสุนัขโรคแอนแทรกซ์ เป็นต้น             
แก่สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าทุกตัวก่อนจ าหน่ายไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 
  (๓) ห้ามจ าหน่ายสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
  (๔) ใช้กรงหรือคอกหรือภาชนะใช้เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับชนิดสัตว์และสะอาดปลอดภัย 
  (๕) รักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจ าหน่ายสัตว์ให้สะอาดและ              
ใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
  (๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยติดเชื้อโดยแยกประเภทที่ถูกสุขลักษณะ                
ไว้ให้เพียงพอและไมถ่่ายเทท้ิงลงในท่อหรือทางระบายน้ า หรือในที่หรือทางสาธารณะ 
  (๗) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพรวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญ เนื่องจาก              
การจ าหน่าย การกักขัง และการรักษาความสะอาด 
  (๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 ข้อ ๒๐ การจ าหน่ายสินค้าโดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้าผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายจะต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จ าหน่ายในบริเวณท่ีอนุญาตให้จ าหน่ายได้ 
  (๒) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
  (๓) มูลฝอยจากการเร่ขายห้ามทิ้งลงในท่อหรือทางระบายน้ า หรือในที่หรือทางสาธารณะ 
  (๔) ในขณะที่เร่ขายสินค้า ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป หรือส่งเสียงดัง               
จนเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
  (๕) ห้ามน ารถยนต์รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพ่ือขายสินค้า 
  (๖) หยุดประกอบกิจการเพ่ือประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความสะอาด
สาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดโดยค าแนะน า ของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 
 
 



  (๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 ข้อ ๒๑ การจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้าผู้จ าหน่ายและผู้ช่วย
จ าหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตามข้อ ๒๐ 
  (๒) อาหารสดที่น ามาจ าหน่ายหรือน ามาประกอบปรุงอาหารเพ่ือจ าหน่ายต้องเป็นอาหารที่สด
ที่มคีุณภาพดีสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภครวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม 
  (๓) อาหารแห้งที่ท ามาจ าหน่ายหรือน ามาประกอบปรุงอาหารเพ่ือจ าหน่ายต้องสะอาด
ปลอดภัยไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม 
  (๔) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเครื่องปรุงรสและวัตถุเจือปนอาหารต้องปลอดภัยได้
มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
  (๕)  ให้ปกปิดอาหารเครื่องปรุงอาหารภาชนะใส่อาหารเครื่องมือเครื่องใช้ ส าหรับการประกอบอาหารด้วย
อุปกรณ์ที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองแมลงวันสัตว์และสิ่งซึ่งเป็นพาหะน าโรครวมทั้งดูแลรักษาให้สะอาดและ             
ใช้การได้ดีอยู่เสมอและจัดอาหารแยกตามประเภทสินค้าให้เป็นระเบียบ 
  (๖) ใช้วัสดุภาชนะหีบห่อท่ีสะอาดปลอดภัยส าหรับใส่อาหาร 
  (๗) ที่เตรียมท าประกอบปรุงและจ าหน่ายอาหารต้องสูงอย่างน้อย๖๐เซนติเมตร 
  (๘) น้ าดื่มและเครื่องดื่มที่น ามาจ าหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วย
อาหารโดยบรรจุในภาชนะที่สะอาดมีการปกปิดและป้องกันการปนเปื้อนวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
  (๙) น้ าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร 
และต้องท าความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนน ามาจ าหน่าย 
  (๑๐) น้ าแข็งส าหรับบริโภคต้องสะอาดมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร                
มีการเก็บในภาชนะที่สะอาดสภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพ้ืน
อย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่น าอาหารหรือ
สิ่งของอย่างอ่ืนไปแช่รวมกับน้ าแข็งส าหรับบริโภค 
  (๑๑) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาดมีด้ามส าหรับคีบหรือตักน้ าแข็งส าหรับบริโภคโดยเฉพาะ 
  (๑๒) แต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้และสวมผ้ากัน
เปื้อนที่สะอาดสวมรองเท้าหุ้มส้นมีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหารในขณะเตรียมท าประกอบปรุง
หรือจ าหน่ายอาหาร 
  (๑๓) ต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียมท าประกอบปรุงจ าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร                
ให้ถูกสุขลักษณะ ต้องตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผลมีการบาดเจ็บการถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณ
มือหรือนิ้วมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย 
  (๑๔) ไม่สูบบุหรี่ขบเคี้ยวรับประทานอาหารในขณะเตรียมท าประกอบปรุงจ าหน่ายหรือเสิร์ฟ
อาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหารและไม่กระท าการใดๆที่จะท าให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้ 
  (๑๕) การจ าหน่ายอาหารที่ต้องมีการล้างเครื่องมือเครื่องใช้ภาชนะและอุปกรณ์ต้องไม่ถ่ายเท
น้ าที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงพ้ืนหรือลงสู่ท่อหรือทางระบายน้ าสาธารณะ 
  (๑๖) ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจ าหน่ายอาหารให้
สะอาดและใช้การได้ดีเสมอ 
  (๑๗) ใช้น้ าสะอาดในการท าประกอบปรุงแช่ล้างอาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ภาชนะและอุปกรณ์
ต่างๆและปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 
 
 
   



  (๑๘) ใช้วัสดุภาชนะอุปกรณ์ที่สะอาดปลอดภัยส าหรับใส่หรือเตรียมท าประกอบปรุงและ
จ าหน่ายอาหาร 
  (๑๙) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยโดยแยกประเภทเป็นแบบแห้งและเปียกที่ถูกสุขลักษณะ                  
ไว้ให้เพียงพอและไมถ่่ายเทท้ิงลงในท่อหรือทางระบายน้ าหรือในที่หรือทางสาธารณะ 
  (๒๐) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพรวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญ เนื่องจากการ
จ าหน่ายเตรียมท า ประกอบปรุงและเก็บอาหาร 
  (๒๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 ข้อ ๒2 การจ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าหรือสัตว์น้ าโดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า                
ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตามข้อ ๒๐ 
  (๒) จัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเช่นโรคพิษสุนัขบ้าโรคหัดสุนัขโรคแอนแทรกซ์ เป็นต้น                
แก่สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าทุกตัวก่อนจ าหน่ายไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 
  (๓) ห้ามจ าหน่ายสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
  (๔) ใช้กรงหรือคอกหรือภาชนะใช้เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับชนิดสัตว์และสะอาดปลอดภัย 
  (๕) รักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจ าหน่ายสัตว์ให้สะอาดและใช้การ   
ได้ดีอยู่เสมอ 
  (๖) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพรวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญ เนื่องจากการ
จ าหน่ายการกักขังและการรักษาความสะอาด 
  (๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

หมวด 4 
ใบอนุญาต   

.............................................. 
 

 ข้อ 23 ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยลักษณะ
วิธีการจัดวางสินค้าที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขายสินค้าเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ 24 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า
 ข้อ 25 ผู้ ใดจะขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ผ่อนผัน                
โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  หรือลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า ให้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับหลักฐานตามแบบที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชก าหนด                  
และรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวขนาด ๑x๑ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าของผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ช่วย
จ าหน่ายคนละ ๓ รูป เพ่ือติดไว้ในทะเบียน ๑ รูป ในใบอนุญาต ๑ รูป และบัตรสุขลักษณะประจ าตัวอีก ๑ รูป 
 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขออนุญาตแล้วเห็นว่า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตพร้อมบัตร
ประจ าตัวผู้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย ตามแบบที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชก าหนด 
 
 



 ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสองให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิดหรือประเภทของสินค้าลักษณะ
วิธีการจ าหน่ายสินค้าและสถานที่ที่จะจัดวางสินค้า เพ่ือจ าหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด 
เป็นปกต ิรวมทั้งจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใด ตามท่ีเห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 
 ข้อ 26 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้
ภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มารับใบอนุญาตและ
ช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 
 ข้อ 27 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้า ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชก าหนด ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมช าระ
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต 
 ข้อ 28 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทสินค้า หรือลักษณะวิธีการจ าหน่าย
หรือสถานที่ที่จะจัดวางสินค้า เพ่ือจ าหน่ายให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบทีเ่ทศบาลนครนครศรีธรรมราชก าหนด พร้อมกับหลักฐานต่างๆตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

 ให้ใช้ใบอนุญาตที่เปลี่ยนแปลงนั้นได้เท่ากับระยะเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 
 ข้อ 29 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ             
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
วิ ธี การหรื อ เ งื่ อนไขที่ ก าหนดในเทศบัญญัตินี้  ให้ เ จ้ าพนักงานท้องถิ่ นรวบรวมความไม่ถู กต้ อ ง                         
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน                  
และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือ            
ความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผล                
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนด
ในเทศบัญญัตินี้ 
 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาต             
ได้ภายในก าหนดตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้อง               
มีหนังสือแจ้งการขยายเวลา และเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา ตามวรรคสอง
หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 30 ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจ าตัวสูญหายถูกท าลายหรือช ารุดสาระส าคัญ            
ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตหรือขอรับบัตรสุขลักษณะประจ าตัวใหม่แล้วแต่กรณีต่อ                 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชก าหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึง
การสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีสูญหายหรือถูกท าลายให้ผู้ยื่นค าขอน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (๒) ในกรณีช ารุดในข้อสาระส าคัญให้ผู้ยื่นค าขอน าใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจ าตัวเดิม
มาแสดงต่อเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นประกอบด้วย 
  (๓) รูปถ่ายของผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วยจ าหน่ายขนาด ๑x๑ นิ้ว จ านวนคนละ ๓ รปู 
 
 
 
 
 



 ข้อ 31 การออกใบแทนใบอนุญาตหรือการออกบัตรสุขลักษณะประจ าตัวใหม่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ตามแบบที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชก าหนด                
โดยประทับตราสีแดงค าว่า “ใบแทน” ก ากับไว้ด้วย และให้มีวันเดือนปีที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 
  (๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับระยะเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 
  (๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหายถูกท าลายหรือช ารุด                     
ในสาระส าคัญของใบอนุญาตเดิม แล้วแต่กรณีและลงเล่มที่เลขที่ปีของใบแทน 
  (๔) กรณีบัตรสุขลักษณะประจ าตัวให้ออกบัตรสุขลักษณะประจ าตัวใหม่ตามแบบที่เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชก าหนด โดยประทับตราสีแดงความ “ใบแทน” ก ากับไว้ด้วย 
 ข้อ 32 ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ได้เฉพาะผู้รับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                
ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตไม่เกินหนึ่งคน 
 ข้อ 33 ในขณะท าการจ าหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้รับใบอนุญาต                 
ต้องแสดงใบอนุญาตของตนได้เสมอ และท าการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามประเภทสินค้า               
และลักษณะการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ได้ก าหนดไว้ในใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วย
จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ต้องติดบัตรสุขลักษณะประจ าตัวไว้ที่หน้าอกเสื้อด้านซ้ายตลอดเวลา               
ที่จ าหน่ายสินค้า 
 ข้อ 34 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้ 
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตที่ก าหนดไว้ เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใบอนุญาตได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ในกรณีท่ีผู้รับอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นก็ได้ 
 ข้อ 35 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข                
พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการด ารงชีพของประชาชน 

 ข้อ ๓6 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ
ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ
หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิดค าสั่งแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 37 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 
 

 
 



หมวด 5 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
.............................................. 

 
 ข้อ 38 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต ส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่อ
อายุใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมในวันที่มายื่นค าขอต่อใบอนุญาต ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลา              
ที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาต
จะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ในกรณีท่ีผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้  จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจ านวน 
 ข้อ 39 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้ เป็นรายได้ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

 
 

หมวด 6 
บทก าหนดโทษ 

.............................................. 

 
 ข้อ 40 ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่ก าหนด
ไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2563 

 
 

ล าดับ 
 

 
รายการ 

 

ค่าธรรมเนียม 
(บาทต่อป)ี 

 
 

1 
 

 

การจ าหน่ายสินค้าโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ 
 

300 

 

2 
 

 

การจ าหน่ายสินค้าโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย 
 

100 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


