เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนปอแดง
เรื่อง การจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนปอแดง
เรื่อง การจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๔
หลักการ
เพื่อใหมีเทศบัญญัติวาดวยการจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลโนนปอแดง
อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
เหตุผล
เพื่อประโยชนของประชาชน และการควบคุมการจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล
ตำบลโนนปอแดง ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา
๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ ไดกำหนดใหทองถิ่น มีอำนาจกำหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการควบคุมการจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ประกอบมาตรา ๖๐ แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ บัญญัติใหเทศบาลตราเทศบั ญญั ติ
เพื่อเปนหลักในการปฏิบัติงานของเทศบาล จึงจำเปนตองตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนปอแดง
เรื่อง การจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๔
..............................

อาศั ยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัต ิเ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก ไขเพิ่ มเติ ม ถึ ง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลตำบลโนนปอแดง
โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลโนนปอแดง และโดยอนุมัติข องผูว าราชการจังหวัดเลย จึงตรา
เทศบัญญัตินี้ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง การจำหนายสินคาในที่หรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๔ ”
ข อ ๒ เทศบั ญ ญั ต ิ น ี ้ใ หใ ชบ ัง คั บ ในเขตเทศบาลตำบลโนนปอแดง เมื ่ อ ได ป ระกาศไว โ ดยเป ดเผย
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนปอแดง แลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งอื่นใดในสวนที ่ตราไวกอนเทศบัญ ญั ต ินี้
ใชบังคับ ซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“สินคา” หมายความวา สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความวา สิ่งที่สามารถใชบริโภคได ไมวาจะเปนพืช ผัก เนื้อสัตว ผลไม หรือ
สิ่งอื่น ๆ ทั้งในสภาพสดหรือแหง
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน และประชาชน
สามารถใชประโยชน หรือสัญจรได
“เรขาย” หมายความวา การจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ โดยมิไดจัดวางอยูในที่หนึ่ง
ที่ใดเปนปกติในลักษณะหาบเร รถเข็นเรขาย หรือรถยนตเรขาย ไมวาจะเปนทางบกหรือทางน้ำ
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง
“เจาพนักงานสาธารณะสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ขอ ๕ ใหนายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง มีหนาที่รักษาการใหเปน ไปตามเทศบัญญัติ นี้ และใหมี
อำนาจออกกฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ขอ ๖ หามมิใหผูใดจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจำหนายโดยลักษณะวิธีการ
จัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขายหรือตั้งแผงลอย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

-๒ขอ ๗ ผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะตองอยูภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ตองไมเปนโรคติดตอหรือพาหะของโรคติดตอตามที่กำหนดไวในขอ ๓๐
(๒) เงื่อนไขอื่นตามที่เทศบาลตำบลโนนปอแดงประกาศกำหนด
ขอ ๘ ผูใดจะขอรับใบอนุญาตจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ใหยื่นคำขอตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามแบบที่กำหนดไวทายเทศบัญญัติ พรอมกับเอกสารตามที่เทศบาลตำบลโนนปอแดงกำหนด และรูปถาย
หนาตรงครึ่งตัวไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดำ ขนาด ๑x๑ นิ้ว ของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจำหนาย (ถามี)
คนละ ๓ รูป เพื่อติดไวในทะเบียน ๑ รูป ใบอนุญาต ๑ รูป และบัตรสุขลักษณะ อีก ๑ รูป
ขอ ๙ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่น ไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคำขออนุญ าตแลว
ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว ใหออกใบอนุญาตตามแบบ สณ.๒หรือ สณ.๓

แลวแตกรณี พรอมบัตรสุขลักษณะประจำตัวของผูรับใบอนุญาตและผูชวยจำหนายตามแบบ สณ.๔ หรือ สณ.๕
แลวแตกรณี
ขอ ๑๐ ผูไดรับใบอนุญาตตองชำระคาธรรมเนียมตามอัตราทายเทศบัญญัตินี้ภายในกำหนดสิบหาวัน
นับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาต ผูแทนหรือผูรับมอบอำนาจจากผูไดรับใบอนุญาตไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น หากมิไดชำระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนดจะตองชำระคาปรับ เพิ่มขึ้น อีกรอยละยี่สิบ ของ
จำนวนคาธรรมเนียมที่คางชำระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกดำเนินกิจการนั้นกอนถึงกำหนดที่จะตอง
ชำระคาธรรมเนียมดังกลาว
การแจงตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นทำเปนหนังสือแจงใหผูไดรับใบอนุญาต ผูแทนหรือผูรับ
มอบอำนาจจากผูไดรับใบอนุญาตทราบ ในกรณีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือ ใหสงหนังสือโดยทางไปรษณียตอบ
รับหรือติดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักงานของผูตอบรับหนังสือและใหถือวาผูนั้น
ไดทราบหนังสือดังกลาวแลว ตั้งแตเวลาที่หนังสือนั้นถึงหรือวันติดหนังสือ แลวแตกรณี
ขอ ๑๑ ในขณะทำการจำหนายสินคา หรือเรขายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ผูไดรับใบอนุญาตตอง
แสดงใบอนุญาตของตนเองเสมอ และทำการจำหนายสินคาหรือเรขายตามประเภทสินคาและลักษณะการจำหนาย
สินคาในที่หรือทางสาธารณะที่ไดรับอนุญาต
ขอ ๑๒ ใบอนุญ าตฉบับ หนึ่ง ใหใชไดเ ฉพาะผูไดรับ ใบอนุญ าตกับ ผู ชวยจำหน ายสิ น ค าในที่ห รื อ ทาง
สาธารณะซึ่งระบุไวในใบอนุญาตไมเกินหนึ่งคน และหามโอนใบอนุญาต
ขอ ๑๓ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตประสงคขอตอใบอนุญาตจำหนายสิน คาหรือเรขายสินคาในที่หรื อทาง
สาธารณะ ใหยื่นคำขอตอเจาพนักงานทองถิ่น พรอมกับชำระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ขอ ๑๔ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
ขอ ๑๕ เมื่อผูไดรบั ใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบการตอไป ใหยื่นคำขอบอกเลิกการดำเนินการตอเจา
พนักงานทองถิ่น

- ๓ขอ ๑๖ หากปรากฏวาใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผูไดรับใบอนุญาตจะตอง
ยื่นคำขอตอเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตที่สูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญแลวแต
กรณี พรอมหลักฐานตอไปนี้
(๑) เอกสารแจงความตอสถานีตำรวจ กรณีสูญหาย หรือถูกทำลาย
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชำรุดในสาระสำคัญ
(๓) รูปถายของผูไดรับใบอนุญาตและผูชวยจำหนาย ขนาด ๑x๑ นิ้ว จำนวนคนละ ๒ รูป
ขอ ๑๗ การออกใบแทนใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญ าตใหใ ช แ บบตามที ่ เ ทศบาลตำบลโนนปอแดงกำหนด โดย
ประทับตราสีแดงคำวา “ใบแทน”กำกับไวดวย และใหมีวัน เดือน ป ที่ออกใบแทน พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจา
พนักงานทองถิ่น หรือผูที่ไดรับมอบหมายในใบแทนและตนขั้วใบแทน
(๑) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ
ของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี และเลมที่ เลขที่ ป พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต

ขอ ๑๘ ผูได รับใบอนุญ าตและผูชวยจำหนายตองจำหนายสินคา ในที่ห รือทางสาธารณะตามเวลาที่
เทศบาลตำบลโนนปอแดงกำหนด
ขอ ๑๙ บรรดาใบอนุญาตแผงลอย เรขายที่ไดออกกอนวันใชเทศบัญญัตินี้ ใหใชตอไปจนสิ้นใบอนุญาต นั้น
ขอ ๒๐ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ ตามที่เทศบาลตำบลโนนปอแดงประกาศกำหนด
ขอ ๒๑ การจำหนายสินคาอาหารในที่หรือทางสาธารณะ ผูจำหนายและผูชวยจำหนายจะตองปฏิ บัติ
ดังตอไปนี้
(๑) แตงกายสะอาด สุภาพเรียบรอย
(๒) แตงกายดวยเสื้อผาที่มีแขน และสวมผากันเปอนที่สะอาดเรียบรอย รวมทั้งสวมรองเทา
ขณะเตรียมทำ ประกอบ ปรุงหรือจำหนายอาหาร
(๓) ตัดเล็บมือใหสั้น ถามีบาดแผล มีการบาดเจ็บ การถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณ
มือหรือนิ้ว ตองปดบาดแผลใหเรียบรอย
(๔) ไมสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหาร ในขณะเตรียมทำ ประกอบ ปรุงหรือจำหนาย
อาหาร หรือไมไอ จาม รดบนอาหาร
ขอ ๒๒ ในการทำ ประกอบ ปรุงอาหาร ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามระเบียบและขอกำหนดดังตอไปนี้
(๑) แตงกายใหสะอาดเรียบรอยและจัดใหผูชวยแตงกายใหสะอาดเรียบรอย
(๒) ใชเครื่องปกปดอาหารและภาชนะเครื่องใชสำหรับประกอบ ปรุงอาหาร ใหพนฝุนละออง
และสัตวซึ่งเปนพาหะนำโรค

-๔–
(๓) อาหาร เครื่องดื่ม ที่ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคจะตองประกอบหรือปรุงใหสะอาด
(๔) จัดใหมีที่ลางภาชนะ อุปกรณ และตองวางสูงจากพื้นอยางนอย ๓๐ เซนติเมตร และตอง
ไมถายเทน้ำลางภาชนะที่มีเศษอาหารลงบนพื้นหรือลงสูทอระบายน้ำ
(๕) ใชน้ำสะอาดในการลางมือ ปรุง แช ลางอาหารและภาชนะเครื่องใช
(๖) ภาชนะที่ใสของบริโภคและเครื่องใชที่ใชในการบริโภค ตองลางและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ
(๗) ใชวัสดุที่สะอาด ปลอดภัย หอหรือใสของใหแกผูซื้อ
(๘) ที่เตรียมทำ ประกอบ ปรุง และแผงวางจำหนายสินคาตองสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๙) ทำความสะอาดที่เตรียม ประกอบ ปรุง หลังจากเลิกจำหนายอาหารแลวทุกวัน
(๑๐) ไมจางหรือใชบุคคลอื่นที่ปวยหรือมีเหตุอันควรเชื่อวาปวยเปนโรคติดตอ
หรือโรคผิวหนังที่นารังเกียจ ทำ ประกอบ ปรุงหรือจำหนายอาหาร
(๑๑) ปฏิบัติการอื่น ๆ ใหถูกสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๒๓ การเรขายสินคาในที่ หรือ ทางสาธารณะ ผู จำหนายและผู ช วยจำหน ายสิน คา ตอ งปฏิ บั ติ
ดังตอไปนี้
(๑) จำหนายสินคาในบริเวณที่อนุญาตใหจำหนายได
(๒) แตงกายสะอาด สุภาพเรียบรอย
(๓) มูลฝอย วัตถุที่เกิดจากการเรขาย หามทิ้งลงในที่หรือทางสาธารณะ
(๔) หามนำรถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อนไปจอดบนทางเทาเพื่อขายสินคา
ยกเวนไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข
และคำสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๒๔ ผูจำหนายสินคา อาหาร จะตองรักษาสถานที่จำหนายและของใชทั้งมวล เพื่อใหเกิดความเปน
ระเบียบเรียบรอยและปองกันการปนเปอน โดยปฏิบัติการดังตอไปนี้
(๑) จัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย และอยาใหยื่นล้ำกีดขวางทางเดิน
(๒) รักษาที่จำหนายสินคาและของใชทั้งมวล ใหสะอาดอยูเสมอทั้งในระหวางจำหนาย
และหลังเลิกจำหนาย
(๓) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยอันถูกสุขลักษณะไวใหเพียงพอ และตองไมถายเททิ้ง
หรือปลอยใหผูอื่นถายเททิ้งมูลฝอยลงในที่ซึ่งมิไดจัดที่รองรับมูลฝอย
(๔) จัดใหมีแสงสวางเพียงพอเมื่อเปดการคาในเวลากลางคืน
(๕) จัดการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามขอบัญญัติ หรือตามคำแนะนำของเจา
พนักงานสาธารณสุข
(๖) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข

-๕ขอ ๒๕ ใหผูรับใบอนุญาต ทำการจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะไดตั้งแตเวลา ๐๖.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น.
ในกรณีที่มีความจำเปน เจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจขยายเวลาและกำหนดสถานที่หรือบริเวณใหขายได
เปนพิเศษชั่วคราว
ขอ ๒๖ ในขณะที่เรขายสินคา หามใชเครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทป หรือสงเสียงดั งเกินกวาที่
กฎหมายกำหนดซึ่งอาจกอใหเกิดความเดือดรอนหรือรำคาญแกผูอื่น
ขอ ๒๗ หามใชเครื่องกำเนิดไฟฟาที่ใชเครื่องยนตมีเสียงดัง
ขอ ๒๘ จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรำคาญเนื่องจากการจำหนาย
เตรียม ประกอบ ปรุงและเก็บอาหาร
ขอ ๒๙ หามผูจำหนายผูชวยจำหนายสินคา เมื่อมีเหตุควรเชื่อไดวาตนเปนโรคติดตอที่ระบุไว หรือเมื่อ
เจาพนักงานสาธารณสุขไดตรวจ ปรากฏวาตนเปนพาหะของโรค หรือไดรับแจงความเปนหนังสือแลววาตนเปน
พาหะของโรคติดตอ ดังระบุไวตอไปนี้
(๑) วัณโรค
(๒) อหิวาตกโรค
(๓) ไขไทฟอยด
(๔) โรคบิด
(๕) ไขสุกใส
(๖) ไขหัด
(๗) โรคคางทูม
(๘) โรคเรื้อน
(๙) โรคผิวหนังที่นา รังเกียจ
(๑๐) โรคอื่น ๆ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ขอ ๓๐ ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามขอกำหนดของเจาพนักงานทองถิ่น ซึ่งไดกำหนดไวตามเทศบัญญัติ
นี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจตักเตือนผูรบั ใบอนุญาต ใหปฏิบัติใหถูกตองตามเวลาที่กำหนด หากผูรับใบอนุญาต
ไมปฏิบัติตาม เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้นเสียก็ได
ขอ ๓๑ ผูรั บใบอนุญาตหรือผูชวยกระทำความผิดโดยฝาฝนเทศบัญ ญั ติขอหนึ่งขอใด เจ าพนักงาน
ทองถิ่น มีอำนาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกิน ๑๕ วัน
ขอ ๓๒ ผูรับใบอนุญาตหรือผูชวยรายใด ไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนเทศบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับไม
เกินหนึ่งพันบาท

-๖ขอ ๓๓ ใหนายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง มีหนาที่รักษาการใหเปน ไปตามเทศบัญญัตินี้และให มี
อำนาจออกระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑ ขอกำหนด ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ. ศ. .............
ลงชื่อ
(นายอุทัย หอมออน)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง

เห็นชอบ
ลงชื่อ

-๗บัญชีอัตราคาธรรมเนียมแนบทายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนปอแดง
เรื่อง การจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕.......
ลำดับที่
๑

๒

รายการ
คาธรรมเนียม (บาท)
ค า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตจำหน า ยสิ น ค า ในที ่ ห รื อ ทางสาธารณะโดย
ลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ
- พื้นที่ประกอบการไมเกิน ๕ ตารางเมตร
๒๐๐.- พื้นที่ประกอบการตั้งแต ๕ ตารางเมตรขึ้นไป
๔๐๐.ค า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตจำหน า ยสิ น ค า ในที ่ ห รื อ ทางสาธารณะโดย
ลักษณะวิธีเรขาย ฉบับละ

-๘-

๕๐.-

แบบ สณ.๑
ใบขอรับ

ใบอนุญาตจำหนายสินคาในที่หรือทาง

สาธารณะ
เลขที่รับ............./............
เลขที่............................
เขียนที่...................................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ...............
ขาพเจา...................................................................................................อายุ...............................ป
สัญชาติ.................................อยูบานเลขที่.....................หมูที่........................ตรอก/ซอย...........................................
ถนน.................................ตำบล.........................................อำเภอ..................................จังหวัด.................................
โทรศัพท........................................................ขอยื่นคำขอตอนายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง/เจาพนักงานทองถิ่น
เทศบาลตำบลโนนปอแดง เพื่อขออนุญาตดำเนินกิจการ
จำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ
จำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย
พรอมคำขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรขาราชการ
๒. สำเนาทะเบียนบานของผูขอรับอนุญาต
๓. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจำหนาย
๔. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดำ ขนาด ๑x๑ นิ้ว ของผูขอและผูชวย
จำหนาย คนละ ๓ รูป
๕. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
๖. แผนที่ตั้งสถานที่จำหนายสินคาพอสังเขป
ขอรับรองวาขอความที่ใหไวในคำขอนี้เปนจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)......................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(....................................................)
ความเห็นเจาหนาที่
คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง
( ) ตรวจแลวถูกตอง
.......................................................
( ) เห็นควรอนุญาต
.......................................................
(ลงชื่อ)...............................................เจาหนาที่
(ลงชื่อ)..........................................เจาพนักงานทองถิ่น
(.............................................)
(.....................................)
-๙-

แผนที่แสดงที่ต้งั สถานที่จำหนายสินคาพอสังเขป

(ประกอบคำขอรับใบอนุญาต ตามแบบ ศณ.๑)
ข

อ

ง

....................................................................................................................................................................
อยูที่............................................................หมูที่.....................ตรอก/ซอย........................................................
ถนน......................................ตำบล....................................................อำเภอ....................................................
จังหวัด......................................................................โทรศัพท..........................................................................
ชื่อสถานประกอบการ......................................................................................................................................

แผนที่พอสังเขป

(ลงชื่อ).....................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(...................................................)

-๑๑แบบ
สณ.๒

ใบอนุญาต
จำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ
เลมที่.....................................เลขที่.................................ป...................................
อนุญาตให.............................................................................................................อายุ..............................ป
สัญชาติ......................อยูบานเลขที่............................หมูที่....................ตรอก/ซอย...................................................
ถนน.......................................ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต...................................................
จังหวัด.................................................................โทรศัพท......................................................................................
๑. จำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ
เพื่อจำหนาย.............................................................................................................................................................
มีพื้นที่ประกอบการ...............................................ตารางเมตร คาธรรมเนียม....................................................บาท
ใบเสร็จรับเงินเลมที่.................................เลขที่.................ลงวันที่...............เดือน.........................พ.ศ........................
ตั้งอยู ณ สถานที่....................................................................หมูที่...............................ตรอก/ซอย............................
ถนน..................................ตำบล.....................................อำเภอ...................................จังหวัด..................................
๒. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัตติ ามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ตองปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง การจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ...............และเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลโนนปอแดงกำหนด
(๒) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ ) ๒๕๖๐
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่......................เดือน...............................พ.ศ.........................
ออกให ณ วันที่...............เดือน................................พ.ศ........................
(ลงชื่อ)..........................................
(......................................)
ผูรบั เงิน

(ลงชื่อ)...............................................
(...........................................)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง
เจาพนักงานทองถิ่น

คำเตือน ๑) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย เห็นไดงา ย ณ สถานที่ที่ไดรับอนุญาต
๒) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้นตองชำระคาปรับเพิ่มขึ้นรอยละยี่สิบ
- ๑๒ –
แบบ สณ.๓

ใบอนุญาต
จำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา

เ ล  ม ที่
.................................ป...................................
อ น ุ ญ า ต ใ ห

. . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. . . . . .เ ล ขที่

..............................................................................................................อายุ..............................ป
สัญชาติ......................อยูบานเลขที่.........................หมูที่......................ตรอก/ซอย....................................................
ถนน.................................ตำบล/แขวง..................................................อำเภอ/เขต...................................................
จังหวัด...............................................................................................โทรศัพท...........................................................
๓. จำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา …………………………………………
เพื่อจำหนาย..............................................................................................................................................................
มีพื้นที่ประกอบการ....................................................ตารางเมตร คาธรรมเนียม...............................................บาท
ใบเสร็จรับเงินเลมที่.................................เลขที่.................ลงวันที่...............เดือน........................พ.ศ........................
ตั้งอยู ณ สถานที่....................................................................หมูที่...............................ตรอก/ซอย............................
ถนน..................................ตำบล......................................อำเภอ...................................จังหวัด..................................
๔. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๓) ตองปฏิบัตติ ามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง การจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. .....................และเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลโนนปอแดงกำหนด
(๔) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ ) ๒๕๖๐
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่......................เดือน...............................พ.ศ.........................
ออกให ณ วันที่...............เดือน................................พ.ศ............................
(ลงชื่อ)..........................................
(ลงชื่อ)...............................................
(......................................)
(...........................................)
ผูรบั เงิน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง
เจาพนักงานทองถิ่น
คำเตือน ๑) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ไดรับอนุญาต
๒) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้นตองชำระคาปรับเพิ่มขึ้นรอยละยี่สบิ

แบบ สณ.๔
ขนาดบัตร กวาง ๗ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร
ดานหนา

ดานหลัง

แบบ สณ.๔
บัตรสุขลักษณะประจำตัว
ผูจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการวางสินคาในที่หนึ่งที่ในเปนปกติ

แบบ สณ.๔
ชื่อ....................................
สกุล................................
ลายมือชื่อ.........................
หมูโลหิต...........................
ผูรบั ใบอนุญาต
ผูชวยจำหนาย

บัตรเลขที่............................
เทศบาลตำบลโนนปอแดง จังหวัดเลย
วันออกบัตร....................................................
บัตรหมดอายุ.................................................

แบบ สณ.๕
ขนาดบัตร กวาง ๗ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร
ดานหนา

(ลงชื่อ)............................................ผูออกบัตร
นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง
เจาพนักงานทองถิ่น

ดานหลัง

แบบ สณ.๕

แบบ สณ.๕

บัตรสุขลักษณะประจำตัว
ผูจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา

ชื่อ....................................
สกุล................................
ลายมือชื่อ.........................
หมูโลหิต...........................
ผูรบั ใบอนุญาต
ผูชวยจำหนาย

บัตรเลขที่............................
เทศบาลตำบลโนนปอแดง จังหวัดเลย
วันออกบัตร....................................................
บัตรหมดอายุ.................................................

(ลงชื่อ)............................................ผูออกบัตร
นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง
เจาพนักงานทองถิ่น

แบบ สณ.๖
คำขอตออายุ
ใบอนุญาตจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ

เลขที่..........................

เลขที่รับ............./............
เขียนที่...................................................
วันที่.............เดือน
..........................พ.ศ...............
ขาพเจา........................................................................อายุ...............................ป สัญชาติ.........................
อยูบานเลขที่.....................หมูที่...................ตรอก/ซอย.....................ถนน.............................ตำบล..........................
อำเภอ...................................................จังหวัด.................................โทรศัพท...........................................................
ขอยืน่ คำขอตอนายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง/เจาพนักงานทองถิ่น เทศบาลตำบลโนนปอแดง เพื่อขอตออายุ
ใบอนุญาตจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ (การเรขายสินคา/การวางขายสินคาฯ)
บัตรสุขลักษณะประจำตัว ผูจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
(การเรขายสินคา/การวางขายสินคาฯ)
พรอมคำขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ
( ) ใบอนุญาตเดิม (แบบ สณ.๒/สณ.๓)
( ) บัตรสุขลักษณะประจำตัวเดิม (แบบสณ.๔/สณ.๕)
( ) คาธรรมเนียม............................บาท
( )........................................................................................................................
( )........................................................................................................................
ขอรับรองวาขอความที่ใหไวในคำขอนี้เปนจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)......................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(....................................................)
ความเห็นเจาหนาที่
คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง
( ) ตรวจแลวถูกตอง
.......................................................
( ) เห็นควรอนุญาต
.......................................................
(ลงชื่อ)...............................................เจาหนาที่ (ลงชื่อ)..........................................เจาพนักงานทองถิ่น
(.............................................)
(.....................................)

เลขที่รับ............./............
เลขที่............................
คำขออนุญาตตาง ๆ
เกี่ยวกับการจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
เขียนที่.........................................................
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ...............
ขาพเจา.............................................................................................อายุ..................................................ป
สัญชาติ.........................อยูบานเลขที่.....................หมูที่...........................ตรอก/ซอย................................................

ถนน.................................ตำบล...................................อำเภอ...................................จังหวัด.....................................
โทรศัพท.....................................................ขอยื่นคำขอตอนายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง/เจาพนักงานทองถิ่น
เทศบาลตำบลโนนปอแดง ดวยขาพเจาประสงค
( ) เปลี่ยนแปลงชนิด หรือประเภทสินคา จาก......................................เปน..............................................
( ) เปลี่ยนแปลงลักษณะวิธีการจำหนายสินคา จาก.........................................เปน..................................
( ) เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดวางจำหนายสินคา จาก..........................................เปน...................................
( ) ขอใบแทนใบอนุญาตเนื่องจากใบอนุญาตเดิม ชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลาย
( ) ขอใบแทนบัตรสุขลักษณะประจำตัวเนื่องจากบัตรเดิม ชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลาย
พรอมคำขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลวคือ
( ) ใบอนุญาตเดิม (ถามี)
( ) บัตรสุขลักษณะประจำตัวเดิม (ถามี)
( ) เอกสารแจงความตอสถานีตำรวจ กรณีสูญหาย หรือถูกทำลาย
( ) ..................................................................................................................................................
ขอรับรองวาขอความที่ใหไวในคำขอนี้เปนจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)......................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(....................................................)
ความเห็นเจาหนาที่
( ) ตรวจแลวถูกตอง
( ) เห็นควรอนุญาต
(ลงชื่อ)...............................................เจาหนาที่
(.............................................)

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง
.......................................................
.......................................................
(ลงชื่อ)..........................................เจาพนักงานทองถิ่น
(.....................................)

