บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. 2563

หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

เหตุผล
โดยที่การดาเนินกิจการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรกาหนดสุขลักษณะใน
การดาเนินกิจการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดาเนินกิจการจาหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดาเนินกิจการจาหน่ายสินค้าในที่หรื อทาง
สาธารณะ จึงตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่อง การควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. 2563
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา
65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีและผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมการ
จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่สานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๑. เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ควบคุมผู้เร่ขาย พ.ศ.๒๔๙๔
๒. เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ควบคุมผู้เร่ขาย แก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๔๙๕
๓. เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ควบคุมผู้เร่ขาย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๐๑
๔. เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ควบคุมผู้เร่ขาย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๓๐
๕.เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ควบคุมแผงลอย พ.ศ.๒๔๙๙
๖. เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ควบคุมแผงลอย แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒ )
พ.ศ.๒๕๓๐
บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใดที่ขัด หรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้
ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“สินค้า” หมายความว่า อาหารและสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหาร
“ผู้จาหน่ายสินค้า” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
“อาหาร” หมายความว่า อาหารประเภทปรุงสาเร็จและอาหารที่ต้องนาไปทา ประกอบหรือ
ปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง

“ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ปรุง
ประกอบ จาหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ ได้แก่ ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้ประกอบ
ผู้เสิร์ฟ ผู้จาหน่ายอาหาร ผู้ล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์
“ที่ห รื อทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ห รือทางซึ่งมิใช่เป็นเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ข้อ ๕ ให้นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี.เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้
มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
หมวด 1
บททั่วไป

ข้อ ๖ ผู้ ดาเนิน กิจ การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องดาเนินการให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

หมวด 2
สุขลักษณะในการดาเนินกิจการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ข้อ ๗ ในการจาหน่ายสินค้าประเภทสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าใน
ที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ผู้จาหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผู้จาหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าต้องแต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย
(2) แผงสาหรับวางสินค้า เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ รถเข็น ต้องทาด้วยวัสดุที่แข็งแรง มีขนาดและ
ความสูงจากพื้นตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(3) จัดวางสินค้า อุปกรณ์ประกอบในการจาหน่ายสินค้าและทรัพย์สินใดๆ ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยไม่ยื่นล้าบริเวณที่กาหนด รวมทั้งตัวผู้จาหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าต้องไม่ล้าลงมาในผิว
จราจร

(4) ห้ามจัดวางสินค้าที่จาหน่ายในลักษณะใดๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(5) รักษาความสะอาดบริเวณที่จาหน่ายสินค้าอยู่เสมอทั้งในระหว่างที่จาหน่ายสินค้าและ
หลังจากเลิกทาการจาหน่ายสินค้า
(6) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเททิ้ง
ลงในท่อหรือทางระบายน้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ
(7) ห้ามกระทาการใดๆ กับต้นไม้ เช่น พาด ติดตั้ง วางแผงจาหน่ายสินค้าหรือเกาะเกี่ยว
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ประกอบในการจาหน่ายสินค้า รวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือกหรือ
ยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเด็ดขาด
(8) ห้ามใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง หรือเปิดวิทยุเทป หรือกระทาโดยวิธีอื่นใด
ที่ก่อให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตุราคาญแก่ผู้อื่น
(9) เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจาหน่ายสิ นค้าออกจากบริเวณที่อนุญาตให้ แล้ วเสร็จโดย
ไม่ชักช้าหลังจากเลิกทาการจาหน่ายสินค้า
(10) หยุดประกอบการจาหน่ายสินค้าเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความ
สะอาด สาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(11) ปฏิบัติการอื่น ใดที่จ าเป็นเพื่อให้ ถูก ต้องด้วยลักษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดย
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
ข้อ ๘ ในการจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็น
ปกติ ผู้จาหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6
(2) อาหารสดที่นามาจาหน่าย หรือนามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจาหน่ายต้องเป็นอาหารสด
ที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็ นสัดส่วน
มีการปกปิด ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจทาให้อาหารปนเปื้อนได้
(3) อาหารแห้ งที่น ามาจ าหน่าย หรือนามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจาหน่ายต้องสะอาด
ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(4) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ต้องปลอดภัยได้
มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(5) อาหารประเภทปรุงสาเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการ
ปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
(6) น้าดื่มและเครื่องดื่มที่นามาจาหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วย
อาหาร โดยบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้ นอย่างน้อย 60
เซนติเมตร

(7) น้ าดื่ ม หรื อ เครื่ อ งดื่ ม ในภาชนะบรรจุ ที่ ปิ ด สนิ ท ต้ อ งวางสู ง จากพื้ น อย่ า งน้ อ ย 15
เซนติเมตร และต้องทาความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนามาจาหน่าย
(8) น้าแข็งสาหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร มี การ
เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 15 เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพื้น
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่นาอาหารหรือ
สิ่งของอย่างอื่นไปแช่รวมกับน้าแข็งสาหรับบริโภค
(9) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม สาหรับคีบหรือตักน้าแข็งสาหรับบริโภคโดยเฉพาะ
(10) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้
ต่างๆ ต้องสะอาดและทาจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดีไม่ชารุดและมีการ
ป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(11) จั ด เก็ บ ภาชนะ อุ ป กรณ์ เครื่อ งใช้ไ ว้ใ นภาชนะที่ส ะอาด สู ง จากพื้ นอย่า งน้ อย 60
เซนติเมตร หรือมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(12) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ชารุด
(13) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกัน
สัตว์และแมลงนาโรคได้
(14) ล้ างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สารทาความสะอาดที่
ปลอดภัย
(15) น้าใช้และภาชนะบรรจุน้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย
(16) ผู้ สัมผัส อาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่ อหรือไม่เป็นพาหะนา
โรคติดต่อ หรือไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรค
ในระยะอันตรายโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคมไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่ อมาจากสัตว์ โรคผิวหนังที่น่ารักเกียจ หากเจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงาน
และรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป
(17) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหาร
ได้ และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร
(18) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จาหน่ายและเสิร์ฟ
อาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนัง
บริเวณมือหรือนิ้วมือต้องทาแผลให้เรียบร้อย
(19) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ทา ประกอบ
ปรุงหรือจาหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระทาการใดๆที่จะทาให้เกิดการปนเปื้อนต่อ
อาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้
(20) ต้องมีการป้องกันอันตราย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุราคาญเนื่องจากการจาหน่าย ทา
ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร

(21) ห้ามถ่าย เททิ้งน้าที่มีเศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะและ
อุปกรณ์ในการจาหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ
ข้ อ ๙ ในการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ประเภทสิ่ ง ของอื่ น ที่ มิ ใ ช่ อ าหารโดยลั ก ษณะวิ ธี ก ารเร่ ข าย
ผู้จาหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) จาหน่ายสินค้าในบริเวณที่ได้รับอนุญาต
(2) แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย
(3) ห้ามทิ้งมูลฝอยจากการเร่ขายลงในท่อหรือทางระบายน้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ
(4) ห้ ามใช้เครื่ องขยายเสี ยงหรือเปิดวิทยุเทปหรือส่ งเสี ยงดังในขณะที่เร่ขายจนเกิดเหตุ
ราคาญแก่ผู้อื่น
(5) หยุ ด ประกอบการค้ า เพื่ อ ประโยชน์ ท างด้ า นสุ ข ลั ก ษณะ การั ก ษาความสะอาด
สาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกาหนด
(6) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดที่ จ าเป็น เพื่ อ ให้ ต้อ งด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะตามที่ เ จ้ าพนั ก งานท้อ งถิ่ น โดย
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
ข้อ ๑๐ ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลั กษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จาหน่ายสินค้า
จะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 8
(2) อาหารสดที่นามาจาหน่าย หรือนามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจาหน่ายต้องเป็นอาหารสด
ที่ทีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน
มีการปกปิด ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจทาให้อาหารปนเปื้อนได้
(3) อาหารแห้ งที่น ามาจ าหน่าย หรือนามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจาหน่ายต้องสะอาด
ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(4) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ต้องปลอดภัย
ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(5) อาหารประเภทปรุงสาเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกั นการ
ปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
(6) น้าดื่มและเครื่ องดื่มที่นามาจาหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วย
อาหาร โดยบรรจุ ใ นภาชนะที่ ส ะอาด มี ก ารปกปิ ด และป้ อ งกั น การปนเปื้ อ น วางสู ง จากพื้ น อย่ า งน้ อ ย
60 เซนติเมตร
(7) น้ าดื่ ม หรื อ เครื่ อ งดื่ ม ในภาชนะบรรจุ ที่ ปิ ด สนิ ท ต้ อ งวางสู ง จากพื้ น อย่ า งน้ อ ย
15 เซนติเมตร และต้องทาความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนามาจาหน่าย
(8) นาแข็งสาหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร มีการ
เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 15 เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพื้น

อย่างน้อย 60 เซนติเมตร และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่นาอาหารหรือ
สิ่งของอย่างอื่นไปแช่รวมกับน้าแข็งสาหรับบริโภค
(9) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม สาหรับคีบหรือตักน้าแข็งสาหรับบริโภคโดยเฉพาะ
(10) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุ งรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้
ต่างๆ ต้องสะอาดและทาจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชารุดและมีการ
ป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(11) จั ด เก็ บ ภาชนะ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ ไ ว้ ใ นภาชนะที่ ส ะอาด สู ง จากพื้ น อย่ า งน้ อ ย
60 เซนติเมตร หรือมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(12) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ชารุด
(13) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกัน
สัตว์แมลงนาโรคได้
(14) ล้ างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สารทาความสะอาดที่
ปลอดภัย
(15) น้าใช้และภาชนะบรรจุน้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย
(16) ผู้ สัมผัส อาหารต้องมี สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือไม่เป็นพาหะนา
โรคติดต่อ หรือไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรค
ในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไวรัสตับอักเสบชนิด
เอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หากเจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงาน
และรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป
(17) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหาร
ได้ และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร
(18) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จาหน่ายและเสิร์ฟ
อาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนัง
บริเวณมือหรือนิ้วมือต้องทาแผลให้เรียบร้อย
(19) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบ บุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ทา ประกอบ
ปรุงหรือจาหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระทาการใดๆ ที่จะทาให้เกิดการปนเปื้อนต่อ
อาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้
(20) ต้องมีการป้องกันอันตรายและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุราคาญเนื่องจากการจาหน่าย ทา
ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร
(21) ห้ามถ่าย เททิ้งน้าที่มีเศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะและ
อุปกรณ์ในการจาหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ

หมวด 3
ใบอนุญาต

ข้อ 1๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอย
ของประชาชนทั่วไป
ห้ามมิให้ผู้ใดจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยลักษณะ
วิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสองให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า
ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพื่อจาหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่
หนึ่งที่ใดเป็นปกติ รวมทั้งจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัด
วางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระทาได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว
ข้อ 1๒ ผู้ใดประสงค์จ ะดาเนินกิจการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นคา
ขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) บัตรประจาตัวประชาชน
(2) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) ใบมอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
(4) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
(5) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
(6) ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพและโรคติดต่อของผู้จาหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้า
(7) หลักฐานผ่านการอบรมของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกาหนด (กรณีเป็นการจาหน่ายสินค้าประเภทอาหาร)
ข้อ 1๓ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วนให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด โดย
ให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดใน
เทศบัญญัตินี้

ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมีคาสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่
ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่ก รณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุ แห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสาเนา
แจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
ข้อ 1๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ 1๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ 1๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 1๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญให้ผู้ได้รับอนุญาต
ยื่ น คาขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญาตภายในสิ บ ห้ าวั น นับ แต่ วัน ที่ไ ด้ ทราบถึง การสู ญ หาย ถูก ทาลาย หรือ ช า รุ ด
ตามแบบที่กาหนดไว้แนบท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระที่ ส าคั ญ ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ ใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ 1๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญ าตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้ อ 1๙ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจออกค าสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเมื่ อ ปรากฏว่ า ผู้ รั บ
ใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้ อ งค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ า ได้ ก ระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ.2535

(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับ การประกอบ
กิจ การตามที่ ได้รั บ ใบอนุ ญ าตตามเทศบั ญญั ตินี้ และการไม่ป ฏิบัติ ห รื อการปฏิ บัติไ ม่ถูก ต้องนั้นก่ อให้ เกิ ด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ
ดารงชีพของประชาชน
ข้อ ๒๐ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณี ที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับ
ใบอนุ ญาต และให้ ถือว่าผู้ รั บใบอนุ ญาตนั้นได้รับทราบคาสั่ งแล้ ว ตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ ง
แล้วแต่กรณี
ข้อ 2๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด 4
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ 2๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชี ที่กาหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุสาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ 2๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
หมวด 5
บทกาหนดโทษ
ข้อ ๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่
กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๒๕ บรรดาใบอนุ ญ าตที่ อ อกตาม เทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลเมื อ งอุ บ ลราช ธ า นี
เรื่อง ควบคุมแผงลอย พ.ศ.๒๔๙๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๐ และเทศบัญญัติเทศบาลเมือง
อุบลราชธานี เรื่อง ควบคุมผู้เร่ขาย พ.ศ.๒๔๙๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๐ ก่อนวันที่เทศบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุ
ข้อ ๒๖ คาขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นตามเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ควบคุม
แผงลอย พ.ศ.๒๔๙๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๐ และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง
ควบคุมผู้เร่ขาย พ.ศ.๒๔๙๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๐ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือ
ว่า เป็นคาขออนุญาตตามเทศบัญญัตินี้โดยอนุโลม และถ้า คาขออนุญาตดังกล่าวมีข้อความแตกต่างไปจากคา
ขออนุญาต ตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมคาขออนุญาตเพื่อให้เป็นไป
ตามเทศบัญญัตนิ ี้ได้
ประกาศ ณ วันที่ ............เดือน...............................พ.ศ...............

(ลงชื่อ)
(นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ)
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
(...............................................)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี
ควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ.๒๕๖๓
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๒
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การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยกาหนด
ลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
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