
 

        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ เทศบาลต าบลหนองสองห้อง  
ที ่ ขก ๖๘๐๑/      วันที ่  ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๕  

เรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทางการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ   
 

เรียน   นายกเทศมนตรีต าบลหนองสองห้อง 
 

  เรื่องเดิม/ต้นเรื่อง 
  ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองสองห้องจะด าเนินการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ 
เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถก ากับควบคุมและบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ในพ้ืนทีต่ามหน้าที่และอ านาจของเทศบาลฯ นั้น 
 

  ข้อเท็จจริง/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  การด าเนินการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะภายในเขตเทศบาลฯ โดยการ
พิจารณาก าหนดให้มีพ้ืนที่ผ่อนผันการจ าหน่ายสินค้า จะต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้ 
  ๑. พระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา ๒๐ ประกอบมาตรา ๔ ซึ่งบัญญัติว่า  
   มาตรา ๒๐  ห้ามมิให้ผู้ใด  
   (๑) ปรุงอาหาร ขายหรือจ าหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ  
   (๒) ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหารเพ่ือขายหรือจ าหน่ายให้แก่ประชาชนบน
ถนนหรือในสถานสาธารณะ 
   (๓) ขายหรือจ าหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุกบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนถนน
หรือในสถานสาธารณะ 
   ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การปรุงอาหารหรือการขายสินค้าตาม (๑) หรือ (๒) 
ในถนนส่วนบุคคลหรือในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศผ่อนผันให้กระท าได้ใน
ระหว่างวัน เวลาที่ก าหนด ด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑. 
  ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๖ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒. 
   ข้อ ๖  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดสมควรให้มีการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในที่
สาธารณะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน และคณะกรรมการจัด
ระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า เพ่ือด าเนินการตามระเบียบนี้   
   ข้อ ๗  คณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผัน ประกอบด้วย 
   (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ 
   (๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
   (๓) ผู้แทนส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนที่ตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง เป็นกรรมการ 

 
-๒-/(๕) ข้าราชการ... 



-๒- 
 
   (๔) ผู้แทนภาคประชาชน เช่น ผู้แทนจากหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
ชมรมธนาคารระดับจังหวัด องค์กร สมาคม ประชาคม และผู้แทนสาขาอาชีพต่างๆ และเมื่อรวมกันแล้วมี
จ านวนไม่น้อยกว่ากรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร เป็นกรรมการ 
   (๕) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง เป็นเลขานุการ 
   การด าเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับทีส่าธารณะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   ข้อ ๙ คณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค่าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า 
ประกอบด้วย 
   (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ 
   (๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
   (๓) ผู้แทนส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนที่ตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง เป็นกรรมการ 
   (๔) ผู้แทนภาคประชาชน เช่น ผู้แทนประชาชนที่มีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่
ผ่อนผันและผู้แทนผู้จ าหน่ายสินค้า และเมื่อรวมกันแล้วมีจ านวนไม่น้อยกว่ากรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) 
ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร เป็นกรรมการ 
   (๕) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง เป็นเลขานุการ 
 

  ข้อเสนอและพิจารณา 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินด าเนินการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะภายในเขต
เทศบาลต าบลหนองสองห้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามที่กฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้  จึงเรียนเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาดังนี้ 
  ๑. ขอความเห็นชอบขั้นตอนการด าเนินการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
โดยการก าหนดพื้นที่ผ่อนผัน ดังนี้ 
   ๑.๑ ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบ โดย 
    ๑) เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองสองห้อง เพ่ือพิจารณาคัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผันและคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและ
คัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ จ านวนคณะละ ๑ ท่าน 
    ๒) พิจารณาคัดเลือกผู้แทนส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในพ้ืนที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ เช่น ที่ท าการปกครองอ าเภอ  สถานีต ารวจภูธร หมวดทาง
หลวง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล เป็นต้น 
    ๓) พิจารณาคัดเลือกผู้แทนภาคประชาชน เช่น องค์กร สมาคม ประชาคม และ
ผู้แทนสาขาอาชีพต่างๆ และเม่ือรวมกันแล้วมีจ านวนไม่น้อยกว่ากรรมการตาม (๑) (๒) และประธานกรรมการ 
(ท่านนายกเทศมนตรี) เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผัน  
    ๔) พิจารณามอบหมายและแต่งตั้งให้ปลัดเทศบาลต าบลหนองสองห้อง ท าหน้าที่
เลขานุการ โดยควรมอบหมายให้ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าฝ่ายปกครองและหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๕) ให้ส านักปลัดเทศบาลรับผิดชอบในด้านการธุรการ -สารบรรณของ
คณะกรรมการ รวมทั้ง การออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เมื่อได้รายชื่อและต าแหน่งครบตามองค์ประกอบ 

-๓-/๑.๒ ขั้นตอน... 



-๓- 
 

 
    ๖) ให้มีการแต่งตั้งคณะท างานส ารวจและน าเสนอพ้ืนที่ที่สมควรก าหนดให้เป็น
พ้ืนที่ผ่อนผันการจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ โดยให้ปลัดเทศบาลท าหน้าที่หัวหน้าคณะท างาน หัวหน้าส่วน
ราชการในสังกัดเทศบาลทุกท่าน  หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ หัวหน้างานสุขาภิบาล เป็นคณะท างาน โดยให้
หัวหน้าฝ่ายปกครอง และหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นคณะท างานและเลขานุการร่วมกัน  
   ๑.๒ ขั้นตอนการส ารวจพ้ืนที่  โดยให้คณะท างานฯ ให้ท าหน้าที่ในการส ารวจพ้ืนที่ที่
สมควรเสนอให้คณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผัน พิจารณาตามระเบียบต่อไป 
   ๑.๓ ขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน เพ่ือลงมติก าหนด
พ้ืนที่ผ่อนผัน และเสนอผลการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผันเสนอต่อนายกเทศมนตรี 
   ๑.๔ ขั้นตอนการพิจารณาก าหนดพื้นท่ีผ่อนผันของนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๑.๕ ขั้นตอนการเสนอพ้ืนที่ผ่อนผันให้เจ้าพนักงานจราจร (ผู้บังคับการต ารวจภูธร
จังหวัดขอนแก่น) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   ๑.๖ ขั้นตอนการประกาศและประชาสัมพันธ์การก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน และบังคับใช้  
  ๒. ควรเห็นชอบให้มีการเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลหนองสองห้อง เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผันและคณะกรรมการจัดระเบียบการ
จ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ จ านวนคณะละ ๑ ท่าน  โดยมอบหมายให้ส านัก
ปลัดเทศบาลด าเนินการตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 
  ๓. ควรพิจารณาลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานตามเอกสารแนบ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม 
 
 
        (นายวสันต์  บุญหล้า) 
          ปลัดเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“หนองสองห้องเมืองนา่อยู่ คู่เศรษฐกิจ สูม่าตรฐานชีวิตที่ดี” 



 
ค าสั่งเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 

ที่           /๒๕๖๕ 
เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานส ารวจและศึกษาความเหมาะสมของที่สาธารณะที่สมควรก าหนดเป็น

พื้นที่ผ่อนผันการจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ 
------------------------------------------ 

  ด้วย เทศบาลต าบลหนองสองห้องจะด าเนินการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ 
โดยการก าหนดพื้นที่ผ่อนผันการจ าหน่ายสินค้า  เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถก ากับควบคุม
และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ตามหน้าที่และอ านาจของเทศบาลฯ ตามที่กฎหมาย
และระเบียบข้อก าหนดต่างๆ ได้ก าหนดไว้ 
 

  เพ่ือให้การก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผันการจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะมีความเหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลฯ จึงอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔๘ เตรส (๒) และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๒๐  แต่งตั้งคณะท างาน
ส ารวจและศึกษาความเหมาะสมของที่สาธารณะที่สมควรก าหนดเป็นพื้นที่ผ่อนผันการจ าหน่ายสินค้าในที่
สาธารณะ ดังนี้ 
  ๑. ปลัดเทศบาลต าบลหนองสองห้อง   หัวหน้าคณะท างาน 
  ๒. รองปลัดเทศบาลต าบลหนองสองห้อง   รองหัวหน้าคณะท างาน 
  ๓. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    คณะท างาน 
  ๔. ผู้อ านวยการกองคลัง     คณะท างาน 
  ๕. ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะท างาน 
  ๖. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คณะท างาน 
  ๗. หัวหน้างานจัดเก็บรายได้    คณะท างาน 
  ๘. หัวหน้างานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อ  คณะท างาน 
  ๙. หัวหน้าฝ่ายปกครอง     คณะท างาน/เลขานุการ 
  ๑๐. หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  คณะท างาน/เลขานุการ 
  ๑๑. นายช่างโยธา กองช่าง    คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ให้มีหน้าที ่
  ๑. ส ารวจพ้ืนที่สาธารณะที่มีการจ าหน่ายสินค้าหรือพ้ืนที่อ่ืนและศึกษาความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ที่สมควรเสนอคณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผันหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาก าหนดให้เป็นพ้ืนที่
ผ่อนผันการจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ โดยพ้ืนที่ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ที่สาธารณะในการ
สัญจร โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การท าความสะอาด  
 

 
-๒-/๒.เสนอ... 



-๒- 
 
  ๒. เสนอความเห็นเกี่ยวกับก าหนดระยะเวลาพ้ืนที่ผ่อนผัน (ไม่เกินสามปี) รวมทั้งวัน เวลาที่
ผ่อนผันที่ระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการผ่อนผันแต่ละคราว รวมทั้งจัดท าแผนผังแสดงอาณาเขตพ้ืนที่
ผ่อนผัน และระบุวัน เวลา ในแผนผังด้วย 
  ๓. เสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน ตามที่
เห็นสมควร 
  ๔. เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๑.-๓. แล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผันหรือ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาต่อไป 
  ๕. สนับสนุนการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน และ
คณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่นายกเทศมนตรีเห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 
ประกาศหรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
     สั่ง ณ วันที่       พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
   
 
 
            (นายศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล) 
     นายกเทศมนตรีต าบลหนองสองห้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“หนองสองห้องน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจ สู่มาตรฐานชีวิตที่ดี” 


