-1บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย
เรื่อง การจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๑
____________
หลักการ
ดวยนโยบายการสงเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนารายไดของประชาชนผูมีรายไดนอยในเขต
เทศบาลตําบลแมสาย ที่จะจัดอนุญาตใหประชาชนจําหนายสินคาในที่สาธารณะไดโดยชอบภายใตบังคับ
แหงกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองและกฎหมายวา
ดวยการสาธารณสุข ทั้งนี้ หลักเกณฑการอนุญาตดังกลาวสมควรมีการควบคุมและจัดระเบียบ จึงตรา
เทศบัญญัติวาดวยการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะขึ้นใชบังคับ โดยอาศัยอํานาจตามความ
ในขอ ๑๒ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดระเบียบและการจําหนายสินคาในที่สาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๖๐ แหงราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่งแกไขโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๐
เหตุผล
โดยที่เปนการสมควรควบคุมและจัดวางแนวทางการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาลตําบลแมสาย ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัยตอสุขอนามัยของประชาชน
ตลอดจนเปดโอกาสใหผูมีรายไดนอยไดเขาจําหนายสินคาในที่สาธารณะบริเวณจุดผอนผัน และนํา
โอกาสที่ไดรับการเขาจําหนายสินคาในที่สาธารณะนี้ไปใชในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อการ
ประกอบอาชีพได โดยไมขัดตอระเบียบกฎหมายที่ใชบังคับอยู จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้

-2เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย
เรื่อง การจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๑
____________
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๒ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดระเบียบและการ
จําหนายสินคาในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๖๐ แหงราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
ซึ่งแกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๐ เทศบาลตําบลแมสายโดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลตําบลแมสาย และผูวาราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย เรื่อง การจัดระเบียบการจําหนาย
สินคาในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับไดเมื่อประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลตําบลแมสายแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศ อื่นใดที่ไดกําหนดไวแลวโดยเทศบาลซึ่งขัดหรือแยงกับ
เทศบัญญัตินี้ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ใหนายกเทศมนตรี รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่ง ประกาศ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
____________
ขอ ๕ ในเทศบัญญัตินี้
“เทศบาล” หมายความวา เทศบาลตําบลแมสาย
“นายกเทศมนตรี” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลแมสาย
“ที่สาธารณะ” หมายความวา ที่สาธารณะ และสถานสาธารณะ ตามความหมายในกฎหมายวา
ดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองและใหรวมถึงสถานที่อื่นใดที่
เทศบาลจัดใหมีการจําหนายสินคาไดโดยชอบดวยกฎหมาย
“การจําหนายสินคา” หมายความวา การขาย การใหบริการ การปรุงอาหาร รวมทั้งการใชรถยนต
หรือลอเลื่อนเปนที่จําหนายสินคาในที่สาธารณะหรือในสถานที่อื่นใดในเขตเทศบาล
“ผูจําหนายสินคา” หมายความวา ผูขายสินคา ผูใหบริการ ผูปรุงอาหารรวมทั้งผูชวยผูจําหนาย
สินคา ซึ่งจําหนายสินคาในที่สาธารณะหรือในสถานที่อื่นใดในเขตเทศบาล ซึ่งไดรับใบอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข

-3“พื้นที่ผอนผัน” หมายความวา ที่สาธารณะที่เทศบาลประกาศอนุญาตใหจําหนายสินคา และให
รวมถึงสถานที่อื่นใดที่เทศบาลจัดใหมกี ารจําหนายสินคาไดโดยชอบดวยกฎหมาย
หมวด ๒
การจัดระเบียบการจําหนายสินคา
____________
ขอ ๖ กรณีเห็นสมควรใหมีการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะในเขตเทศบาล ให
นายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผอนผัน และคณะกรรมการจัดระเบียบการจําหนาย
สินคาและคัดเลือกผูจําหนายสินคาเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ขอ ๗ คณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผอนผัน ประกอบดวย
(๑) นายกเทศมนตรี เปนประธานกรรมการ
(๒) สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๓) ผูแทนสวนราชการที่มีหนาที่จดั ความเปนระเบียบเรียบรอยในพืน้ ที่ตามกฎหมายที่เกีย่ วของ
เปนกรรมการ
(๔) ผูแทนภาคประชาชน เชน ผูแทนจากหอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ชมรม
ธนาคารระดับจังหวัด องคกร สมาคม ประชาคม และผูแทนสาขาอาชีพตางๆ และเมือ่ รวมกันแลวมี
จํานวนไมนอยกวากรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) ตามที่เทศบาลเห็นสมควร เปนกรรมการ
(๕) ขาราชการหรือพนักงานเทศบาลที่นายกเทศมนตรีแตงตั้ง เปนเลขานุการ
การดําเนินการของคณะกรรมการดังกลาวจะตองอยูภ ายใตบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวของกับที่
สาธารณะซึ่งอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
ขอ ๘ คณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผอนผัน มีหนาทีใ่ หคําแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่นในการ
กําหนดพื้นที่ผอ นผัน ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) กําหนดพืน้ ที่ที่มีการจําหนายสินคาเปนพื้นที่ผอนผัน หรืออาจกําหนดพืน้ ที่ผอนผันเพิ่มขึ้น
ซึ่งจะตองไมเปนอุปสรรคตอการใชที่สาธารณะในการสัญจรโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ตลอดจนไมเปนอุปสรรคตอการทําความสะอาด
(๒) ควรกําหนดระยะเวลาพื้นที่ผอนผันคราวละไมเกินสามป รวมทัง้ กําหนดวันเวลาที่ผอนผัน
ใหชัดเจน โดยระบุระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดในการผอนผันแตละคราวรวมทั้งจัดทําแผนผังแสดงอาณา
เขตพื้นที่ผอนผัน และระบุวนั เวลาในแผนผังดวย
(๓) กําหนดหลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการกําหนดพืน้ ที่ผอนผัน ตามที่เห็นสมควร
ขอ ๙ คณะกรรมการจัดระเบียบการจําหนายสินคาและคัดเลือกผูจําหนายสินคา ประกอบดวย
(๑) นายกเทศมนตรี เปนประธานกรรมการ

-4(๒) สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๓) ผูแทนสวนราชการที่มีหนาที่จดั ความเปนระเบียบเรียบรอยในพืน้ ที่ตามกฎหมายที่เกีย่ วของ
เปนกรรมการ
(๔) ผูแทนภาคประชาชน เชน ผูแทนประชาชนที่มภี ูมลิ ําเนาอาศัยอยูใ นบริเวณพืน้ ที่ผอนผันและ
ผูแทนผูจําหนายสินคา และเมื่อรวมกันแลวมีจํานวนไมนอยกวากรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) ตามที่
เทศบาลเห็นสมควร เปนกรรมการ
(๕) ขาราชการหรือพนักงานเทศบาลที่นายกเทศมนตรีแตงตั้ง เปนเลขานุการ
ขอ ๑๐ ภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมืองและกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข คณะกรรมการจัดระเบียบการจําหนายสินคาและคัดเลือกผูจําหนายสินคา มี
หนาที่ใหคําแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่นในการจัดระเบียบการจําหนายสินคาและคัดเลือกผูจาํ หนายสินคาในเรื่อง
ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดวิธีการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในพื้นทีผ่ อนผัน เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
ดังตอไปนี้
(ก) กําหนดขอบเขตพื้นที่ผอนผัน โดยจัดใหมีรูปผังบริเวณพืน้ ที่ผอนผันใหชัดเจน และปด
ประกาศใหทราบทั่วกัน
(ข) กําหนดความกวาง ความยาวของชองทางคนเดินและยานพาหนะเพื่อความสะดวกและ
ไมกระทบตอสิทธิการใชที่สาธารณะของประชาชน
(ค) กําหนดเครื่องหมายแสดงอาณาเขตและหมายเลขพื้นที่จําหนายสินคาแตละราย รวมทั้ง
ชองทางคนเดินใหชดั เจน
(๒) กําหนดขอหามผูจําหนายสินคา ดังตอไปนี้
(ก) วางสินคา อุปกรณเครื่องมือหรือสิ่งของ นอกเขตพืน้ ที่ที่วางจําหนายสินคาของตน
(ข) กระทําการใดๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอประชาชน
(ค) กระทําการใดๆ อันกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินสาธารณะ เชน การตอกตะปู
หรือตัดตนไม
(ง) กอสราง ตัง้ แผง หรือจัดอุปกรณที่เกีย่ วของกับการจําหนายสินคาในลักษณะถาวร
(๓) กําหนดขอพึงปฏิบัติของผูจําหนายสินคา ดังตอไปนี้
(ก) ตองรักษาความสะอาด จัดหาภาชนะรองรับขยะ
(ข) ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยเพื่อประชาชนผูบริโภค
(ค) เมื่อเลิกจําหนายสินคาหรือสิ้นสุดระยะเวลาการจําหนายสินคาในแตละวัน ผูจําหนาย
สินคาตองจัดเก็บสินคา อุปกรณเครื่องมือ หรือสิ่งของตางๆ และนําออกนอกเขตพื้นที่ผอนผัน
(๔) กําหนดหลักเกณฑการเพิกถอนหนังสือรับรองการจําหนายสินคาของผูจําหนายสินคาที่ฝา
ฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

-5(๕) กําหนดวิธกี ารดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกผูจําหนายสินคา ไดแกคุณสมบัติของผูจําหนายสินคา การ
ประชาสัมพันธ การประกาศรับสมัคร การคัดเลือกซึ่งอาจทําโดยการจับฉลาก การประกาศรายชื่อ การจัดทําทะเบียนประวัติ
และบัตรประจําตัวผูจําหนายสินคา
(๖) กําหนดวิธีการดําเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
ขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑวธิ ีการจัดระเบียบการจําหนายสินคาและคัดเลือกผูจําหนายสินคาดังกลาว
ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศใหประชาชนรับทราบ
หมวด ๓
การรับรองการจําหนายสินคา
____________
ขอ ๑๑ ผูจําหนายสินคาในพื้นที่ผอนผันที่ประสงคใหเทศบาลออกหนังสือรับรองการจําหนายสินคาอาจยื่น
คํารองตอผูนายกเทศมนตรี
เพื่อใหออกหนังสือรับรองการจําหนายสินคาไดและใหเปนอํานาจของนายกเทศมนตรี
พิจารณาออกหนังสือรับรองการจําหนายสินคาได
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