
 

 

 

 

เทศบัญญัติ 

 
 

เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

พุทธศักราช 2540 

 

 

 

 

 

 



 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบาลบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน 

เร่ือง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

พ.ศ. 2540 

……………….. 

หลักการ 

 ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน ว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าในนี่หรือทางสาธารณะ 

เหตุผล 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายหรือผู้ช่วย

จ าหน่ายสินค้า สุขลักษณะ ในการใช้กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือ

สินค้าอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้ และของใช้ต่างๆ การจัดวางสินค้า และการเร่ขาย

สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ก าหนดเวลาส าหรับการจ าหน่ายสินค้า และก าหนดการอื่นที่จ าเป็นเพื่อการ

รักษาความสาอดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้ง การป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญ และการป้องกัน

โรคติดต่อ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตลอดจน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ การออกใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และ 

อัตราค่าธรรมเนียม ซึ่งการด าเนินการการดังกล่าว มาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 63 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2510 บัญญัติให้ตราเป็นเทศ

บัญญัติ จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 



 

 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน 

เร่ือง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

พ.ศ. 2540 

………………… 

 โดยที่เป็นสมควรตราเทศบาลเมืองล าพูน ว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม โดย

มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2510 ประกอบกับมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 

มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลเมืองล าพูน โดยได้รับ

ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองล าพูน และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน จึงตราเทศบัญญัติ

ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน เร่ือง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ พ.ศ. 2540” 

 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเทศบาลเมืองล าพูน เมื่อได้ประกาศโดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาล

เมืองล าพูนแล้ว 7 วัน 

 ข้อ 3 นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป  ให้ยกเลิก 

  (1) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน เร่ือง ควบคุมแผงลอย พุทธศักราช 2486 

  (2) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน เร่ือง ควบคุมแผงลอย ( ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2495 

  (3) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน เร่ือง ควบคุมแผงลอย ( ฉบับที่ 3 ) พุทธศักราช 2501 

  (4) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน เร่ือง ควบคุมแผงลอย แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 )  

                             พุทธศักราช 2529 

  (5) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน เร่ือง ควบคุมผู้เร่ขาย  พุทธศักราช 2486 

  (6) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน เร่ือง ควบคุมผู้เร่ขาย ( ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2495 



 

 

  (7) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน เร่ือง ควบคุมผู้เร่ขาย ( ฉบับที่ 3 ) พุทธศักราช 2501 

  (8) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน เร่ือง ควบคุมผู้เร่ขาย ( ฉบับที่ 4 ) พุทธศักราช 2495 

 บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งอื่นใดส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัติ

นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

  ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 

            “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

                 “เร่ขาย” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

                                      “สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซ้ือขายกัน 

                                      “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 

                                      “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้ งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

  ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดย

ลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้ รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น 

  ข้อ 6 การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

   (1) ไม่จ าหน่ายสินค้าในบริเวณที่เทศบาลเมืองล าพูนประกาศห้าม 

(2)  แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย 

   (3)  จัดวางสิ่งของให้เรียบร้อย ไม่ย่ืนล้ าบริเวณที่ก าหนด ร่มหรือผ้าใบบังแดด     
                                          รวมทั้ง ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยต้องไม่ล้ าลงมาในผิวจราจร 

(4)  แผงส าหรับวางขาย เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ ต้องท าด้วยวัตถุแข็งแรงมีขนาดและ 
                                          ความสูงจากพื้นที่ตามที่เทศบาลเมืองล าพูนก าหนด 
    



 

 

(5) รักษาความสะอาดบริเวณที่จ าหน่ายสินค้าอยู่เสมอ ทั้งในระหว่างท าการค้าและ 
                                          หลังจากเลิกท าการค้าแล้ว 
   (6) จัดท าให้ภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ 

   (7) ให้จัดวางสินค้าที่จ าหน่ายบนแผง หรือจัดวางในลักษณะอื่นตามที่เทศบาลเมือง 
                                          ล าพูนก าหนด 
   (8) ห้ามพาด ติดตั้งวางแผงค้า เกาะเกี่ยวสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ 
                                          เกี่ยวกับการขาย รวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือก หรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับ  
                                          ดอกไม้  หรือต้นไม้โดยเด็ดขาด 
   (9)  ห้ามใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดัง 

   (10) ห้ามใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดัง 

   (11) ห้ามน ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้า เพื่อจ าหน่าย     
                                            สินค้า 
   (12) หลังจากเลิกท าการค้า ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการค้าออก 

                                           จากบริเวณที่อนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า 

   (13) ปฏิบัติการอื่นเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข            

                                           พนักงานเจ้าหน้าที่และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง ระเบียบ  

                                           ประกาศ ข้อบังคับและค าสั่งของเทศบาลเมืองล าพูน 

  ข้อ 7 การจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วย

จ าหน่ายต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

   (1)  ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 (1) - (13) 

   (2)  แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาดเรียบร้อยรวมทั้ง 

                                          ขณะ เตรียมท า ประกอบ ปรุง หรือจ าหน่าย 

                                    (3)  ตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผล บาดเจ็บ ถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณ 

                                          มือหรือนิ้วมือ ต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย 

   (4) ไม่สูบบุหร่ี ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ท าประกอบ ปรุง หรือ 

                                          จ าหน่ายอาหาร หรือไม่ไอ จาม รดบนอาหาร  

     (5) ที่เตรียม ท า ประกอบ ปรุง และแผงวางจ าหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพื้นอย่าง  

                                           น้อย 60 เซนติเมตร 



 

 

   (6)  การจ าหน่ายอาหารที่ต้องมีการล้างภาชนะอุปกรณ์ จะต้องมีที่ล้างภาชนะ    

                                          อุปกรณ์และวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และต้องไม่ถ่ายเทน้ าล้าง 

                                          ภาชนะ ที่มีเศษอาหารลงพ้ืนหรือลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ 

              (7)  รักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจ าหน่ายอาหารให้    

                                          สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

   (8) ให้ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะใส่อาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้ 

                                          ส าหรับประกอบอาหารอาหารด้วยอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์ที่สามารถป้องกัน 

      ฝุ่นละออง แมลงวันและสัตว์ซึ่งเป็นพาหนะน าโรค รวมทั้ง ดูแลรักษา 

      ให้สะอาด 

                                          และใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

   (9) ใช้น้ าสะอาดในการท า ประกอบ ปรุง แช่ ล้างอาหาร ภาชนะ เครื่องใช้และ 

                                          ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 

   (10) ใช้วัสดุ ภาชนะ อุปกรณ์ที่สะอาด ปลอดภัยส าหรับใส่หรือเตรียมท า ประกอบ  

                                            ปรุง และจ าหน่ายอาหาร 

   (11) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยโดยแยกประเภทเป็นแบบแห้งและเปียกที่ถูก 

                               สุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน้ าหรือทาง  

                               สาธารณะ 

   (12) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้ง ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญ  

                                            เนื่องจากการจ าหน่าย เตรียม ท า ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 

  ข้อ 8 การเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จ่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายต้องปฏิบัติ 

ดังต่อไปนี้ 

   (1) ไม่จ าหน่ายสินค้าในบริเวณที่เทศบาลเมืองล าพูนประกาศห้าม 

   (2)  แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย 

   (3)  มูลฝอยจากการเร่ขาย ห้ามทิ้งลงในที่หรือทางสาธารณะ  

(4) ในขณะเร่ขายสินค้า ห้ามใช้เครื่องขายเสียง หรือเปิดวิทยุเทปส่งเสียงดังจนเกิด 

                                                เหตุเดือดร้อนร าคานแก่ผู้อื่น 

   (5)  ห้ามน ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพื่อขายสินค้า 

    



 

 

(6)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน 

                                                สาธารณสุข พนักงานเจ้าหน้าที่และตามค าสั่งของเจ้าพนักงานทอ้งถิ่น  

       รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับประกาศ และค าสั่งของเทศบาลเมืองล าพูน 

  ข้อ 9 การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่าย

ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

   (1)  ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8 (1)-(6)  

   (2)  อาหารที่เร่ขายต้องสะอาด ปลอดภัย 

   (3)  ใช้วัสดุ ภาชนะหีบห่อที่สะอาด ปลอดภัยส าหรับใส่อาหาร 

   (4)  ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเร่ขายอาหารให้ 

                                                สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

   (5)  จัดการอาหารแยกตามประเภทของสินค้าให้เป็นระเบียบ 

   (6)  แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน สะอาดเรียบร้อย และสวมรองเท้า 

   (7)  ตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือ ต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย 

   (8) ไม่สูบบุหร่ี หรือไอ จาม รดบนอาหารในขณะขาย 

  ข้อ 10 ห้ามผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยผู้จ าหน่ายประกอบกิจการเมื่อมีเหตุควรเช่ือว่าตนเป็น

โรคติดต่อที่ระบุไว้ หรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจ ปรากฏว่าตนเป็นพาหะของโรคและได้รับแจ้ง

ความเป็นหนังสือแจ้งว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อซึ่งระบุไว้ต่อไปนี้ คือ 

   (1)  วัณโรค 

   (2)  อหิวาตกโรค 

   (3) ไข้ไทฟอยด์ 

   (4) ไข้หัด 

   (5) โรคบิด 

   (6) ไข้สุกใส 

   (7) โรคคางทูม   

   (8) โรคเร้ือน 

                (9) โรคผิวหนังที่น่าเกลียด 

   (10) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 

   (11) โรคอื่นๆ ตามที่ทางราชการก าหนด 



 

 

  ข้อ 11 ผู้ขอรับอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ต้องอยู่ภายใต้

เงื่อนไข ดังต่อไปนี ้

   (1) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อ หรือพาหะ ของโรคติดต่อตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 10 

   (2) เงื่อนไขอืน่ตามที่เทศบาลเมอืงล าพูนก าหนด 

  ข้อ 12 ถ้าปรากฏว่าผู้จ าหน่ายหรือผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะผู้ใดเป็น

โรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 10 ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า ถ้าอนุญาตให้

จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต่อไปจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงแก่สุขภาพของประชาชน ให้

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้เพิกถอนใบอนุญาตของผู้นั้นเสีย 

  ข้อ 13 ผู้ได้รับอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย ต้องจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ย่ืน

ค าตามแบบ และเงื่อนไข พร้อมด้วยหลักฐานที่เทศบาลเมืองล าพูนก าหนด 

  ข้อ 14 ผู้ใดจะขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้

ย่ืนค าขอตามแบบ และเงื่อนไข พร้อมด้วยหลักฐานที่เทศบาลเมืองล าพูนก าหนด และรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวม

หมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1×1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

  ข้อ 15 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของค าขอ

อนุญาตแล้ว ปรากฏว่า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้ออกใบอนุญาตหรือมี

หนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบ กรณีที่ไม่อาจออกใบอนุญาตได้ภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

  แต่ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องพร้อมด้วยผลให้ผู้ขออนุญาตทราบ กรณีที่ไม่อาจ

ออกใบอนุญาตได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่

อนุญาตได้ภายในก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน 

แต่ต้องมีหนังสือแจ้งรายการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคร้ัง ให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อสิ้นก าหนดตาม

วรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลาได้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี 

  ข้อ 16 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ภายในก าหนด

สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับแจ้งจากเจ้า

พนักงานท้องถิ่น หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อย

ละย่ีสิบของจ านวนเงินค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกด าเนินกิจการนั้น

ก่อนถึงก าหนดที่จะต้องช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าว 



 

 

  ถ้าผู้จ าหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้า ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองคร้ัง เจ้า

พนักงานท้องถิ่น มีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ

จ านวน 

  ข้อ 17 ในขณะท าการจ าหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตต้องจ าหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าตามประเภทสินค้า และลักษณะการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ

ทางสาธารณะที่ได้รับอนุญาต 

  ข้อ 18 ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ได้เฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ช่วยจ าหน่ายในหรือทาง

สาธารณะซึ่งระบุไว้ในอนุญาตไม่เกินหนึ่งตน และห้ามไม่ให้โอนใบอนุญาต 

  ข้อ 19 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์ขอต่อใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าหรือแร่ขายสินค้า

ในที่หรือทางสาธารณะ ให้ย่ืนค าขอตามแบบและเงื่อนไขพร้อมด้วยหลักฐานที่เทศบาลเมืองล าพูนก าหนด

ต่อเจ้าหน้าท้องถิ่น เมื่อย่ืนค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว 

ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตการพิจารณาต่อ

ใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามข้อ 15 

  ข้อ 20 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

  ข้อ 21 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ย่ืนค าขอบอกเลิก

ด าเนินการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ข้อ 22 หากผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชนิด หรือประเภทสินค้าหรือ

ลักษณะวิธีการจ าหน่ายหรือสถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือรายการอื่นใด

ให้ย่ืนค าร้องขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และจะท าการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว 

  ข้อ 23 หากปรากฏว่าใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญ ผู้ได้รับอนุญาต

จะต้องย่ืนค าร้องขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้

รับทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

   (1) เอกสารแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณีสูญหายหรือถูกท าลายหรือ 

   (2) ใบอนุญาตเดิมกรณีช ารุดในสาระส าคัญ 

(3)  รูปถ่ายของผู้ได้รับอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย ขนาด 1×1 นิ้ว จ านวนคนละ 2    

                                          รูป 



 

 

  ข้อ 24 การออกใบแทนใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไข ดังนี้ 

   (1) ใบแทนใบอนุญาตให้ประทับตราสีแดง ค าว่า “ใบแทน” ก ากับไว้ด้วยและให้มี 

                                          วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ 

                                          ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

   (2)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลายหรือ 

                                          ช ารุดในสาระส าคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และเล่มที่ เลขที่ ปี พ.ศ. 

                                          ของใบแทนใบอนุญาต                 

  ข้อ 25 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 และเทศ

บัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจ ดังนี้ 

   (1)  มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็น 

                                          หนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการ 

                                          พิจารณา 

   (2)  เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระ 

                                          อาทิตย์ตก หรือเวลาท าการเพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศ   

                                          บัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการนี้ ให้มี  

                                          อ านาจ  สอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของ หรือผู้           

                                          ครอบครอง  อาคารหรือสถานที่นั้น  

   (3)  แนะน าให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือ 

                                          ตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

   (4)  ยึดหรืออายัดสิ่งใดๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อ 

                                          ประโยชน์ในการด าเนินคดี หรือเพื่อน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 

(5)  เก็บหรือน าสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือ    

      ก่อให้เกิดเหตุร าคาญจากอาคาร หรือสถานที่ใดๆ เป็นปริมาณตามสมควรเป็น  

      เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ ตามความจ าเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา                       

  ข้อ 26 หากผู้จ าหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 

หรือเทศบัญญัตินี้ หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการด าเนินกิจการนั้นให้ เจ้า



 

 

พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้นั้นไม่แก้ไข หรือถ้าจ าหน่าย

สินค้าหรือเร่ขายสินค้าจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า จะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ

ประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดกิจการไว้ทันทีเป็นการช่ัวคราว จนกว่าจะเป็นที่เป็นพอใจ

แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายได้ 

  ค าสั่งดังกล่าว ให้ก าหนดระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็น

ค าสั่งให้หยุดด าเนินกิจการทันที 

  ข้อ 27 ถ้าเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการกระท าใดๆ ที่ฝ่าฝืน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ ในอันที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่

ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน

ส่วนรวม ซึ่งสมควรจะด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอ านาจออกค าสั่งให้

ผู้กระท าไม่ถูกต้อง หรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น หรือด าเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุ

นั้นได้ตามสมควร แล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 

  ข้อ 28 ถ้าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ 

หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต

นั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินสิบห้าวัน 

  ข้อ 29  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจค าสั่งค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับ

ใบอนุญาต 

   (1)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไป และมีเหตุจะต้องถูกสั่งพักใช้ 
                                          ใบอนุญาตอีก 
   (2)  ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่า ได้กระท าความผิดพลาดตามพระราชบัญญัติการ 
                                          สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ 

(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535   
                                          กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง 
                                          ที่ออกตามพระบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้  
                                          หรือเงื่อนไขที่ระบุในใบอนุญาตในเร่ืองก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ  
                                          ตามที่ได้รับอนุญาต และการไม่ปฏิบัติ หรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิด 
                                          อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ 
                                          เป็นอยู่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน          



 

 

  ข้อ 30 การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ 16 ให้ท าหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้แทน หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ ได้รับใบอนุญาตทราบ 
  ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะหยุดจ าหน่าย
สินค้า ค าสั่งใช้อนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้จ าหน่ายสินค้า หรือผู้รับ
ใบอนุญาตทราบแล้วแต่กรณี 
  ในกรณีที่ได้พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าว ให้ส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ 
หรือให้ปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนา หรือส านักท าการงานของผู้ต้องรับหนังสือ 
และให้ผู้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือ ต้ังแต่เวลาที่หนังสือไปถึง หรือวัน ปิดหนังสือแล้วแต่กรณี 
  ข้อ 31 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่สั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
  ข้อ 32 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค าสั่งตาม ข้อ 16 วรรคสอง , ข้อ 26 หรือ มีค าสั่งไม่
ออกกใบอนุญาตตามข้อ 15 หรือไมอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ 19 หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามข้อ 
12 , ข้อ 29 หรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีค าสั่งตามข้อ  27 ถ้าผู้ที่ได้รับค าสั่งไม่พอใจค าสั่งดังกล่าว ผู้
นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่ง 
  การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข จะเห็นสมควรมีการทุเลาการบังคับตามค าสั่งไว้ช่ัวคราว 
  ค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นที่สุด 
  ข้อ 33 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ใน
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ ข้อ 17 วรรคแรก มีความผิดตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 
  ข้อ 34 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติ ข้อ 5 หรือฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนด
บริเวณที่หรือสารธารณะ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตห้ามจ าหน่ายซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด 
มีความผิดตามาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
  ข้อ 35 ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณสุข
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตที่ห้ามจ าหน่ายสินค้าโดยวิธีการจ าหน่ายในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ าหน่ายสินค้าในบริเวณนั้น หรือฝ่าฝืนเทศ
บัญญัติ ข้อ 6 , ข้อ 7 , ข้อ 8 , ข้อ 9 , ข้อ 10 , ข้อ 11 , ข้อ 11 หรือข้อ 13 มีความผิดตามมาตรา 78 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ข้อ 36 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งขอเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารหรือ
หลักฐาน หรือขัดขวาง หรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามเทศบัญญัติข้อ 25 มีความผิดตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 



 

 

  ข้อ 37 ผู้ด าเนินกิจการผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างที่มีค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้
หยุดกิจการ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหนักงานท้องถิ่น ตามเทศบัญญัติข้อ 26,  ข้อ 16 วรรคสอง โดย
ไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร มีความผิดตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ข้อ 38 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามเทศบัญญัติข้อ 27 โดยไม่มี
เหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีความความผิดตาม
มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ข้อ 39 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติข้อ 17 วรรคสอง , ข้อ 23 มีความผิดตามมาตรา 
83 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ข้อ 40 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต มีความผิดตาม
มาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ข้อ 41 ผู้รับใบอนุญาตให้ตั้ง หรือใช้สถานที่เอกชนเป็นที่ขาย ท า ประกอบ ปรุง สะสม 
อาหาร หรือน้ าแข็ง ก่อนวันใช้เทศบัญญัตินี้ ให้ผู้นั้นประกอบกิจการนั้นต่อไปได้ เสมือนเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้แล้ว แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุและผู้นั้นยังคงประสงค์จะด าเนินการ
กิจการต่อไป ผู้นั้นจะต้องมาด าเนินการขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ก่อนด าเนินการ 
  ข้อ 42 ให้นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2540 

 

      ประภัสร์   ภู่เจริญ 

                 (นายประภัสร์   ภู่เจริญ) 

                      นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 

             อนุมัติ 

             สิทธิพร   เกียรติศิริโรจน์ 

      (นายสิทธิพร   เกียรติสิริโรจน์) 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน 

             ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 

 

 

 



 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามมาตรา 41 วรรคสอง 

 ก. จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ฉบับละ                            100       บาท 

ข. จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย                                               ฉบับละ                              20       บาท 
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ค าร้องขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

                                                                                  เขียนที่………………..………………………….. 

                                                                                     วันที่………เดือน………………….พ.ศ………….…. 

ถึง เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ข้าพเจ้า…………………อายุ…………..ปี  เช้ือชาติ………….สัญชาติ…...……อยู่บ้านเลข  

ที่…………..ตรอก/ซอย………………..ถนน…………ต าบล…………..อ าเภอ………….จังหวัด………… 
โทรศัพท์……………… 
  ขอย่ืนเร่ืองราวเพื่อ (  ) ขอรับใบอนุญาตใหม่ (  ) ขอต่อใบอนุญาต การจ าหน่ายสินค้าในที่

หรือทางสาธารณะประจ าปี พ.ศ. 

………………เพื่อจ าหน่าย……………………………………………………แผงลอยหมายเลข…………... 
ตั้งอยู่ ณ สถานที่………………………..ถนน…………………………ต าบล………………….. 
อ าเภอ………………………..จังหวัด………………………………….. 
  ขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามเทศบัญญัติ/เงื่อนไขทีท่ าไว้ทุกประการ 

หมายเหตุ  พร้อมนี้ได้แนบรูปถ่ายหน้าตรงคร่ึงตัวไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป มาด้วยแล้ว 

บันทึกของเจ้าหน้าที่   

    ได้รียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต………..บาท     และได้ออกใบอนุญาตเล่มที…่……………... 
เลขที่………………..ลงวันที่………………………………………เรียบร้อยแล้ว 
    (ลงช่ือ)……………………………….เจ้าหน้าที่กองคลัง 
ความเห็นเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล 
 (  ) ควรอนุญาต                 (  ) ไม่ควรอนุญาต        (  ) อื่นๆ 
    (ลงช่ือ)……………………………….เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล 
ความเห็นของหัวหน้าสุขาภิบาล 

 (  ) ควรอนุญาต                 (  ) ไม่ควรอนุญาต         (  ) อื่นๆ 

    (ลงช่ือ)………………………………..หัวหน้างานสุขาภิบาล 

ความเห็นของผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

 (  ) ควรอนุญาต                 (  )  ไม่ควรอนุญาต        (  ) อื่นๆ    



 

 

    (ลงช่ือ)……………………….……………...……..ผอ.กองสาธารณสุขฯ                      

ความเห็นปลัด/รองปลัดเทศบาล 

              (  ) ควรอนุญาต                (  ) ไม่ควรอนุญาต             (  ) อื่นๆ 

    (ลงช่ือ)……………….……………………………ปลัด/รองปลัดเทศบาล 

ความเห็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 (  ) ควรอนุญาต                (  ) ไม่ควรอนุญาต             (  ) อื่นๆ 

    (ลงช่ือ)…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      รูปถ่าย                                                                                                                                        รูปถ่าย 
     1×1/2 นิ้ว                                                                                                                                1×1/2 นิ้ว 
ผู้จ าหน่ายสินค้า                                                                                                                        ผู้ช่วยผู้จ าหน่าย                             

 
ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

เล่มที่…………เลขที่…………                                                                       
                                                                                                            ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นเทศบาลเมืองล าพูน                          อนุญาตให้          นาย/นาง/นางสาว 
………………………………………………………………อยู่บ้าน/ส านักงานเลขที…่…………...…ตรอก/ 
ซอย………………………………หมู่ที่……….ถนน………………………ต าบล…………………………. 
อ าเภอ…………………………….จังหวัด…………………..โทรศัพท์………………………… 
  จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ลักษณะ 
  (  ) เร่ขายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ สินค้าประเภท……………………………………. 
สถานที่เร่ขายในพื้นที่ที่มีการผ่อนผันให้จ าหน่ายสินค้าในท้องถิ่นที่บริเวณ…………………………………. 
 (              )  จัดวางจ าหน่ายสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  สินค้าประเภท…………………………… 
บริเวณ……………………...........ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัติเทศบาล
เมืองล าพูน เร่ือง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ค่าธรรมเนียม…………………………..บาท ใบ 
เสร็จรับเงิน เล่มที่………………เลขที่…………..วันที่………….เดือน…………………..พ.ศ…………….. 
  ใบอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า 
  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
  1. ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูนเทศบาลเมืองล าพูน ว่าด้วยการจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2540 และปฏบิัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าเจ้า
พนักงานสาธารณะสุข ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ค าแนะน าของพนักงานเจจ้าหน้าที่ ตลอดจนระเบียบ
ข้อบังคับและประกาศของเทศบาลเมืองล าพูน 
  2…………………………………………………………………………….. 
   ให้ไว้ ณ วันที่………เดือน……………………พ.ศ……………….. 
   สิ้นอายุวันที่…………เดือน……………………พ.ศ………………. 
     
    (ลงช่ือ)……………………………….. 
     (…………………………….) 
            เจ้าพนักงานท้องถิ่น 


