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บันทกึ 
หลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญตัิของเทศบาลต าบลสูงเนิน 
เร่ือง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

พ.ศ. 2543 
…………………………………………. 

 
 

หลกัการ 
 

  เพื่อปฏิบติัการให้เป็นไปตามความในมาตรา 43  มาตรา 54 มาตรา 58 และมาตรา 63  
แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ประกอบกบักฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2536) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  เทศบาล  โดยคณะเทศมนตรีขอเสนอร่างเทศบญัญติั  
เร่ือง การจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธรณะ  พ.ศ. 2543  ต่อสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาเห็นชอบและ
น าเสนอผูว้า่ราชการจงัหวดั  เพื่ออนุมติัใชเ้ป็นเทศบญัญติัของเทศบาลต าบลสูงเนินต่อไป 
 
 

เหตุผล 
 

  โดยท่ีไดมี้พระราชบญัญติัเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.2542  ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มท่ี  116  ตอน 9 ก  วนัท่ี  24  กุมภาพนัธ์  2542  โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี  25  พฤษภาคม  2542 เป็นตน้ไป  เทศบาลต าบลสูงเนินจึงจ าเป็นตอ้งตราเทศบญัญติัข้ึนเพื่อใชเ้ป็น
หลกัในการด าเนินการควบคุมการจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ โดยก าหนดหลกัเกณฑ ์
สุขลกัษณะส่วนบุคคลของผูจ้  าหน่ายหรือผูช่้วยจ าหน่ายสินคา้ สุขลกัษณะในการใช ้กรรมวธีิการจ าหน่าย 
ท า ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินคา้อ่ืน รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ  น ้าใช้
และของใชต่้าง ๆ การจดัวางสินคา้ และการเร่ขายสินคา้  ก าหนดเวลาส าหรับการจ าหน่ายสินคา้และการ
อ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งการป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุ
ร าคาญและป้องกนัโรคติดต่อ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม 
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เทศบัญญตัิเทศบาลต าบลสูงเนิน 
เร่ือง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

พ.ศ.  2543 
..................................... 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  43 มาตรา 54 มาตรา 55  และมาตรา 63  แห่ง
พระราชบญัญติัสาธารณสุข  พ.ศ.  2535 เทศบาลต าบลสูงเนิน  โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบล
สูงเนินและโดยอนุมติัของผูว้า่ราชการจงัหวดันครราชสีมา  จึงตราเทศบญัญติัไว ้ ดงัน้ี 
  ขอ้ 1  เทศบญัญติัน้ีเรียกวา่  “เทศบญัญติัเทศบาลต าบลสูงเนิน  เร่ือง  การจ าหน่ายสินคา้
ในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  2543” 
  ขอ้ 2  เทศบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัในเขตเทศบาลต าบลสูงเนิน  นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีได้
ประกาศไวโ้ดยเปิดเผยท่ีส านกังานเทศบาลต าบลสูงเนินแลว้ 7 วนั 
  ขอ้ 3  ในเทศบญัญติัน้ี 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความวา่  นายกเทศมนตรีต าบลสูงเนิน 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา่  เจา้พนกังานซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.  2535 
   “พนักงานเจ้าหน้าที่”   หมายความวา่   พนกังานเทศบาลหรือลูกจา้งของ
เทศบาล   ซ่ึงเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามความในมาตรา   44   วรรคหน่ึง    แห่ง 
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
   “ทีห่รือทางสาธารณะ”  หมายความวา่  สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชน
และประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์หรือใชส้ัญจรได ้
   “เร่ขาย”   หมายความวา่ การจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะโดยมิไดจ้ดั
วางอยูใ่นท่ีหน่ึงท่ีใดเป็นปกติ  ไม่วา่จะเป็นทางบกหรือทางน ้า 
  ขอ้ 4  หา้มมิใหผู้ใ้ดจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะไม่วา่จะเป็นการจ าหน่ายโดย
ลกัษณะวธีิการจดัวางสินคา้ในท่ีใดท่ีหน่ึงเป็นประจ าหรือเร่ขาย  เวน้แต่ไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ิน 
  ขอ้ 5  การจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะผูจ้  าหน่ายและผูช่้วยจ าหน่ายจะตอ้ง
ปฏิบติัต่อไปน้ี 

(1) แต่งกายสะอาด  สุภาพเรียบร้อย 
(2) จดัวางส่ิงของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ยืน่ล ้าบริเวณท่ีก าหนด  ร่มหรือผา้บงัแดด 

รวมทั้งตวัผูค้า้ตอ้งไมล่ ้าลงมาผวิจราจร 
(3) แผงส าหรับวางขาย เช่น แคร่ แท่น โตะ๊ ตอ้งท าดว้ยวตัถุท่ีแขง็แรงมีขนาดและความ

สูงจากพื้นตามท่ีเทศบาลต าบลสูงเนินก าหนด 
(4) รักษาความสะอาดบริเวณท่ีจ าหน่ายสินคา้อยูเ่สมอทั้งในระหวา่งท าการคา้ และ

หลงัจากเลิกท าการคา้แลว้ 
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(5) จดัใหมี้ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะไวใ้หเ้พียงพอ 
(6) ใหจ้ดัวางสินคา้ท่ีจ  าหน่ายบนแผงหรือจดัวางในลกัษณะอ่ืนตามท่ีเทศบาลต าบลสูง

เนินแนะน า 
(7) หา้มพาด ติดตั้ง วางแผง หรืออุปกรณ์เก่ียวกบัการคา้  เกาะเก่ียวสายไฟฟ้า หลอด

ไฟฟ้า รวมตลอดถึงการตอกตะปู ผกูเชือกหรือยดึส่ิงหน่ึงส่ิงใดกบัคอกตน้ไมห้รือตน้ไมโ้ดยเด็ดขาด 
(8) หา้มใชเ้คร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ีใชเ้คร่ืองยนตมี์เสียงดงั 
(9) หา้มใชเ้คร่ืองขยายเสียง หรือเปิดวทิย ุ เคร่ืองบนัทึกเสียง หรือการกระท าการโดยวธีิ

อ่ืนใดท่ีก่อให้เกิดเสียงดงัจนเกิดเหตุเดือดร้อนแก่ผูอ่ื้น 
(10) หา้มน ารถยนต ์และรถจกัรยานยนตไ์ปจอดบนทางเทา้เพื่อจ าหน่ายสินคา้ 
(11) ใหห้ยดุประกอบการคา้ในกรณีมีเหตุพิเศษ เพื่อประโยชน์ของทางการตามท่ีเทศบาล

ต าบลสูงเนินก าหนด 
(12) หลงัจากเลิกท าการคา้ตอ้งเก็บวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบการคา้ออกจาก

บริเวณท่ีอนุญาตให้เสร็จโดยไม่ชกัชา้  และใหเ้ป็นไปตามเวลาท่ีเทศบาลต าบลสูงเนินก าหนด 
(13) ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีและค าสั่งของเทศบาลต าบลสูงเนิน 
  ขอ้ 6  การจ าหน่ายสินคา้ประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะ  ผูจ้  าหน่ายและผูช่้วย
จ าหน่ายจะตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) ปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5 (1) – (2) 
(2) แต่งกายดว้ยเส้ือผา้ท่ีมีแขน  และสวมผา้กนัเป้ือนท่ีสะอาดเรียบร้อย  รวมทั้งสวม

รองเทา้ขณะเตรียมท า ประกอบ ปรุง หรือจ าหน่ายอาหาร 
(3) ตดัเล็บมือใหส้ั้น  ถา้มีบาดแผลมีการบาดเจบ็ หรือระคายเคืองผวิหนงั บริเวณมือ

หรือน้ิวมือตอ้งปิดบาดแผลใหเ้รียบร้อย 
(4) ไม่สูบบุหร่ี ขบเค้ียว รับประทานอาหารในขณะเตรียม  ท า  ประกอบ ปรุง หรือ

จ าหน่ายอาหาร หรือไม่ไอ  จาม  รดบนอาหาร 
(5) ท่ีเตรียม ท า ประกอบ ปรุง และวางจ าหน่ายอาหารตอ้งสูงจากพื้นอยา่งนอ้ย  60  ซม. 
(6) การจ าหน่ายอาหารท่ีตอ้งมีการลา้งภาชนะ  อุปกรณ์ จะตอ้งมีท่ีลา้งภาชนะ และตอ้ง

ไม่ถ่ายเทน ้าลา้งภาชนะ อุปกรณ์ท่ีมีเศษอาหารลงบนพื้นหรือลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 
(7) รักษาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการจ าหน่ายอาหารใหส้ะอาด

และใชก้ารไดดี้อยูเ่สมอ 
(8) ใหป้กปิดอาหาร  เคร่ืองปรุงอาหาร  ภาชนะใส่อาหาร  เคร่ืองมือ เคร่ืองใชส้ าหรับ

ประกอบอาหารดว้ยอุปกรณ์ท่ีสามารถป้องกนัฝุ่ นละออง  แมลงวนัและสัตวซ่ึ์งเป็นพาหะน าโรค รวมทั้ง
ดูแลรักษาใหส้ะอาดและใชก้ารไดดี้อยูเ่สมอ 

(9) ใชน้ ้าสะอาดในขณะท า ประกอบ ปรุง แช่ ลา้ง ภาชนะเคร่ืองใชแ้ละปฏิบติัใหถู้ก
สุขลกัษณะอยูเ่สมอ 
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(10) ใชว้สัดุ  ภาชนะ อุปกรณ์ท่ีสะอาด  ปลอดภยั  ส าหรับใส่หรือเตรียม ประกอบ ปรุง 
และจ าหน่ายอาหาร 

(11) จดัใหมี้ท่ีรองรับมูลฝอย  โดยแยกประเภทเป็นแบบแหง้และเปียกท่ีถูกสุขลกัษณะไว้
ใหเ้พียงพอ  และไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน ้าหรือทางสาธารณะ 

(12) จดัใหมี้การป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตุร าคาญ 
เน่ืองจากการจ าหน่าย  เตรียม  ท า  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

(13) ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข  
พนกังานเจา้หนา้ท่ีและค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  รวมทั้งระเบียบ ขอ้บงัคบัและค าสั่งของเทศบาล
ต าบลสูงเนิน 
  ขอ้ 7  การเร่ขายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  ผูจ้  าหน่ายและผูช่้วยจ าหน่ายจะตอ้ง
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) จ าหน่ายสินคา้ในบริเวณท่ีอนุญาตให้จ  าหน่ายได ้
(2) ตอ้งแต่งกายสะอาด  สุภาพเรียบร้อย 
(3) มูลฝอยจากการเร่ขายหา้มทิ้งลงในท่ีหรือทางสาธารณะ 
(4) ในลกัษณะท่ีเร่ขายหา้มใชเ้คร่ืองขยายเสียงหรือเปิดวทิย ุเคร่ืองบนัทึกเสียงหรือส่ง

เสียงดงัจนเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผูอ่ื้น 
(5) หา้มน ารถยนต ์รถจกัรยานยนตห์รือลอ้เล่ือนไปจอดบนทางเทา้เพื่อขายสินคา้ 
(6) ใหห้ยดุประกอบการเร่ขายกรณีมีเหตุพิเศษเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามท่ี

เทศบาลต าบลสูงเนินก าหนด 
(7) ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะตามค าแนะน าของพนกังานเจา้หนา้ท่ี  เจา้

พนกังานสาธารณสุขและค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  รวมทั้งระเบียบ ขอ้บงัคบั และค าสั่งของเทศบาล
ต าบลสูงเนิน 
  ขอ้ 8  การเร่ขายสินคา้ ประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะ  ผูจ้  าหน่ายและผูช่้วย
จ าหน่ายจะตอ้งปฏิบติัต่อไปน้ี 

(1) ปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 7 (1) – (6) 
(2) อาหารท่ีเร่ขายตอ้งสะอาด  ปลอดภยั 
(3) ใชว้สัดุ  ภาชนะ  หีบห่อท่ีสะอาด ปลอดภยัส าหรับใส่อาหารใหส้ะอาด  และใชก้าร

ไดดี้อยูเ่สมอ 
(4) จดัอาหารแยกตามประเภทของสินคา้ใหเ้ป็นระเบียบ 
(5) แต่งกายดว้ยเส้ือผา้ท่ีมีแขน  สะอาด  เรียบร้อยและสวมรองเทา้ขณะท าการเร่ขาย

อาหาร 
(6) ตดัเล็บมือใหส้ั้น  ถา้มีบาดแผลบริเวณมือตอ้งปิดบาดแผลใหเ้รียบร้อย 
(7) ไม่สูบบุหร่ี หรือไอ  จามรดบนอาหารในขณะขาย 
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(8) ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะตามค าแนะน าของพนกังานเจา้หนา้ท่ี  เจา้
พนกังานสาธารณสุข  และค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  รวมทั้งระเบียบ ขอ้บงัคบั  และค าสั่งของ
เทศบาลต าบลสูงเนิน 
  ขอ้ 9  การเร่ขายสินคา้ประเภทอาหารน ้า  ผูจ้  าหน่ายและผูช่้วยจ าหน่ายตอ้งปฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6 (10) ขอ้ 7 (1)(4)(6)และขอ้ 8 (2) – (5) (7)(8) 
(2) หา้มทิ้งขยะมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลลงในแม่น ้าล าคลอง 
(3) ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะตามค าแนะน าของพนกังานสาธารณสุข 

พนกังานเจา้หนา้ท่ี  และค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  รวมระเบียบ  ขอ้งบงัคบั และค าสั่งเทศบาลต าบล
สูงเนิน 
  ขอ้ 10  หา้มผูจ้  าหน่ายและผูช่้วยจ าหน่ายประกอบกิจการเม่ือมีเหตุอนัควรเช่ือวา่ตนเป็น
โรคติดต่อท่ีระบุ  หรือเม่ือเจา้พนกังานสาธารณสุขไดต้รวจพบวา่ตนเป็นพาหะของโรคและไดรั้บแจง้
ความเป็นหนงัสือแจง้ตนเป็นพาหะของโรคติดต่อซ่ึงระบุไวด้งัต่อไปน้ี 

(1) วณัโรค 
(2) อหิวาตกโรค 
(3) ไขไ้ทฟอยด ์
(4) โรคบิด 
(5) ไขสุ้กใส 
(6) โรคคางทูม 
(7) โรคเร้ือน 
(8) โรคผิวหนงัท่ีน่ารังเกียจ 
(9) โรคตบัอกัเสบท่ีเกิดจากไวรัส 
(10) โรคอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการก าหนด 

  ขอ้ 11  ถา้ปรากฏวา่ผูจ้  าหน่ายหรือผูช่้วยจ าหน่าย ผูใ้ดเป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของ
โรคติดต่อท่ีระบุไวใ้นขอ้ 10 ซ่ึงเจา้พนกังานสาธารณสุขเห็นวา่ถา้อนุญาตใหจ้ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทาง
สาธารณะต่อไป  จะเกิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงแก่สุขภาพของประชาชน  ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจ
สั่งใหเ้พิกถอนใบอนุญาตของผูน้ั้นเสีย 
  ขอ้ 12   ผูข้อใบอนุญาตและผูช่้วยจ าหน่ายในท่ีหรือทางสาธารณะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข 
ดงัน้ี 

(1) ตอ้งไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคติดต่อท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 10 
(2) เง่ือนไขอ่ืนตามท่ีเทศบาลต าบลสูงเนินก าหนด 

  ขอ้ 13  ผูใ้ดจะขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  ใหย้ืน่ค  าขอต่อเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน  ตามแบบค าขอ  พร้อมเอกสารตามท่ีเทศบาลต าบลสูงเนินประกาศก าหนด 
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  ผูใ้ดจะขอรับใบอนุญาตเร่ขายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะใหย้ืน่ค  าขอต่อเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินตามแบบค าขอ  พร้อมเอกสารท่ีเทศบาลต าบลสูงเนินประกาศก าหนด 
  ขอ้ 14 เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดต้รวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของค าขออนุญาต
ตามขอ้ 13 แลว้ ปรากฏวา่ถูกตอ้งตามกฎเกณฑ ์ วธีิการ  และเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้หอ้อกใบอนุญาตตาม
แบบ 
  ขอ้ 15 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราเทศบญัญติัน้ี  ภายในก าหนด  
15 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต ผูแ้ทนหรือผูรั้บมอบอ านาจจากผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไดรั้บหนงัสือจากเจา้
พนกังานทอ้งถ่ินแลว้  หากมิไดช้ าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  จะตอ้งช าระค่าปรับเพิ่มข้ึน
อีกร้อยละ 20 ของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีคา้งช าระ  เวน้แต่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจะไดบ้อกเลิกด าเนินกิจการ
นั้นก่อนถึงก าหนดท่ีจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
  การแจง้ตามวรรคหน่ึงใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินท าเป็นหนงัสือแจง้ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาต  
ผูแ้ทน  หรือผูรั้บมอบอ านาจจากผูไ้ดรั้บใบอนุญาตทราบ  ในกรณีไม่พบตวัหรือไม่ยอมรับหนงัสือใหส่้ง
หนงัสือโดยทางไปรษณียต์อบรับ หรือปิดหนงัสือนั้นไวใ้นท่ีเปิดเผยเห็นไดง่้าย  ณ ภูมิล าเนาหรือ
ส านกังานของผูรั้บหนงัสือ  และใหถื้อวา่ผูน้ั้นทราบหนงัสือดงักล่าวแลว้ตั้งแต่เวลาท่ีหนงัสือไปถึงหรือวนั
ปิดหนงัสือแลว้แต่กรณี 
  ขอ้ 16 ในขณะท าการจ าหน่ายสินคา้หรือเร่ขายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตตอ้งแสดงใบอนุญาตของตนไดเ้สมอ  และท าการจ าหน่ายสินคา้หรือเร่ขายสินคา้ในท่ีทาง
สาธารณะตามประเภทสินคา้และลกัษณะการจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะท่ีไดรั้บอนุญาต 
  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูช่้วยจ าหน่ายในท่ีหรือทางสาธารณะตอ้งติดบตัรสุขลกัษณะ
ประจ าตวัไวท่ี้หนา้อกเส้ือดา้นซา้ยตลอดเวลาท่ีจ าหน่ายสินคา้ 
  ขอ้ 17 ใบอนุญาตฉบบัหน่ึงใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะผูไ้ดรั้บใบอนุญาตและผูช่้วยจ าหน่ายในท่ีหรือ
ทางสาธารณะซ่ึงระบุไวใ้นใบอนุญาตไม่เกิน 1 คน และห้ามไม่ใหโ้อนใบอนุญาต 
  ขอ้ 18 เม่ือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะต่ออายใุบอนุญาตใหจ้ าหน่ายสินคา้หรือเร่ขาย
สินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะใหย้ืน่ค  าขอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ พร้อมกบัช าระค่าธรรมเนียม
ก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุ
  ขอ้ 19 ใบอนุญาตใหมี้อาย ุ1 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต 
  ขอ้ 20 เม่ือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไม่ประสงคจ์ะประกอบการต่อไป ใหย้ืน่ค  าขอบอกเลิกการ
ด าเนินกิจการต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ 

ขอ้ 21 หากผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทสินคา้หรือ
ลกัษณะวธีิการจ าหน่ายหรือสถานท่ีจดัวางสินคา้ใหแ้ตกต่างไปจากท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตหรือรายการอ่ืน
ใดใหย้ืน่ค  าร้องขอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ 
  ขอ้ 22 หากปรากฏวา่ใบอนุญาตหรือบตัรสุขลกัษณะประจ าตวัสูญหายถูกท าลายหรือ
ช ารุดในสาระส าคญั ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งยืน่ค  าขอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ เพื่อขอรับใบแทน
ใบอนุญาตหรือขอรับบตัรสุขลกัษณะประจ าตวัใหม่แลว้แต่กรณีภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดท้ราบถึงการ



- 49 - 

สูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคญัแลว้แต่กรณี พร้อมดว้ยหลกัฐานตามท่ีเทศบาลต าบลสูงเนิน
ประกาศก าหนด 
  ขอ้ 23 การออกใบแทนใบอนุญาตหรือบตัรสุขลกัษณะตวัใหม่  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการ  และเง่ือนไขดงัน้ี 

(1) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใ้ชแ้บบแลว้แต่กรณี  โดยประทบัตราสีแดงค าวา่ “ใบ
แทน” ก ากบัไวด้ว้ย  และใหมี้วนัเดือนปีท่ีออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือช่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน หรือผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมายจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินในใบแทนและตน้ขั้วใบแทน 

(2) บนัทึกดา้นหลงัตน้ขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุด
ในสาระส าคญัของใบอนุญาตเดิมแลว้แต่กรณี และเล่มท่ี  เลขท่ี  ปี พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต 

(3) กรณีบตัรสุขลกัษณะประจ าตวัหมดอายใุห้ออกบตัรสุขลกัษณะประจ าตวัใหม่ตาม
แบบแลว้แต่กรณี 

ขอ้ 24 แบบพิมพต่์าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามท่ีเทศบาลต าบลสูงเนินประกาศก าหนด 
ขอ้ 25 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตและผูช่้วยจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะตามเวลาท่ี

เทศบาลต าบลสูงเนินก าหนด 
  ขอ้ 26  ผูจ้  าหน่ายสินคา้หรือเร่ขายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะรายใดไม่ปฏิบติัตามหรือ
ฝ่าฝืนเทศบญัญติัน้ี  ตอ้งระวางโทษตามมาตรา 77 และมาตรา 78 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
พ.ศ.  2535 
  ขอ้ 15  ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลสูงเนิน  รักษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี  และให้มี
อ านาจออกประกาศ  ค  าสั่ง  ระเบียบ ขอ้บงัคบัเพื่อการปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัเทศบาลต าบล
สูงเนินน้ี 
  ประกาศ   ค  าสั่ง  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั นั้นเม่ือไดป้ระกาศไวโ้ดยเปิดเผย  ณ  ส านกังาน
เทศบาลต าบลสูงเนินใหใ้ชบ้งัคบัได ้
    ประกาศ    ณ   วนัท่ี   23   พฤษภาคม   พ.ศ.   2543 
      
     (ลงช่ือ)     นายนคร    กิติพูลธนากร 
        (นายนคร    กิติพูลธนากร) 
                           นายกเทศมนตรีต าบลสูงเนิน 
อนุมติั      
                กฤช    อาทิตยแ์กว้ 
           (นายกฤช    อาทิตยแ์กว้) 
รองผูว้า่ราชการจงัหวดั  ปฏิบติัราชการแทน 
         ผูว้า่ราชการจงัหวดันครราชสีมา 
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บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมการจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 
 

ล าดบัท่ี ประเภท อตัราค่าธรรมเนียม หมายเหตุ 
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จ าหน่ายสินคา้โดยลกัษณะวธีิการจดัวางสินคา้ในท่ีหน่ึง
ท่ีใดเป็นปกติ 
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