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หลักการ
เพื่อให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยเรื่องการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุขพ.ศ.2535แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่ )พ.ศ.2560ไว้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตําบลเกาะเพชร
เหตุผล
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จําหน่ายหรือผู้ช่วย
จําหน่ายสินค้าสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจําหน่ายทําประกอบปรุงเก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่นรวมทั้ง
การรักษาความสะอาดของภาชนะน้ําใช้และของใช้ต่างๆการจัดวางสินค้าและการเร่ขายสินค้ากําหนดเวลาสําหรับ
จําหน่ายสินค้าและการอื่นที่จําเป็นเพื่อรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพรวมทั้งการป้องกันมิให้
เกิดเหตุรําคาญและการป้องกันโรคติดต่อเพื่อประโยชน์ของประชาชนและกําหนดการควบคุมการจําหน่ายสินค้าใน
ที่หรือทางสาธารณะตลอดจนหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอการออกใบอนุญาตใบแทนใบอนุญาตการต่อ
อายุใบอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมซึ่งการดําเนินการดังกล่าวมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58
มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.
2560บัญญัติให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจกระทําได้จึงจําเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเกาะเพชร
เรื่องการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพ.ศ. 2562
..............................................
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลเกาะเพชรว่าด้วยการจําหน่ายสินค้าในที่
สาธารณะอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่
13)พ.ศ.2552ประกอบกับมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 เทศบาลตําบลเกาะเพชรโดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลเกาะเพชรและผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงออกเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลเกาะเพชรไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเกาะเพชรเรื่องการจําหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะพ.ศ. 2562”
ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับภายในเขตเทศบาลตําบลเกาะเพชรตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยณสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะเพชรแล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3. นับตั้งแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไปให้ยกเลิกบรรดาเทศบัญญัติกฎข้อบังคับ
ระเบียบคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินหี้ รือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4. ในเทศบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่านายกเทศมนตรีตําบลเกาะเพชร
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่าสถานที่หรือทางซึ่งไม่ใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“เร่ขาย” หมายความว่าการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้โดยมิได้จัดวางอยู่ในที่
หนึ่งที่ใดเป็นปกติไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ํา
ข้อ 5. ห้ามมิให้ผู้ใดจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะซึ่งได้ประกาศระบุห้ามไม่ว่าจะเป็นการ
จําหน่ายในลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขายเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
ข้อ 6. การจําหน่ายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะผู้จํา หน่ายและผู้ช่วยจํา หน่ายจะต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
1. แต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อย
2. การจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ยื่นล้ําบริเวณที่กําหนดร่มหรือผ้าใบบังแดด
รวมทั้งผู้ค้าต้องไม่ล้ําลงบนผิวจราจร
3. แผงสําหรับวางขายเช่นแคร่แท่นโต๊ะต้องทําด้วยวัสดุที่แข็งแรงมีขนาดและความสูงจากพื้น
ตามที่เทศบาลตําบลเกาะเพชรกําหนดและต้องไม่ถ่ายเทน้ําล้างภาชนะอุปกรณ์ลงพื้นผิวจราจรหรือทางเท้า
4. รักษาความสะอาดบริเวณที่จําหน่ายสินค้าอยู่เสมอทั้งในระหว่างทําการค้าและหลังจากเลิกทํา
การค้าแล้ว
5. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ
6.ให้จัด วางสินค้าที่จําหน่า ยบนแผงหรือจัดวางในลักษณะอื่นตามที่เ ทศบาลตํา บลเกาะเพชร
กําหนด

-27. ห้ามพาดติดตั้งวางแผงค้าเกาะเกี่ยวสายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการขายรวม
ตลอดถึงการตอกตะปูผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับกิ่งไม้หรือต้นไม้โดยเด็ดขาด
8. ห้ามใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดัง
9. ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือการกระทําการโดยวิธีอื่นใดที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
จนเกิดเหตุรําคาญแก่ผู้อื่น
10.ห้ามนํารถยนต์รถจักรยานยนต์หรือล้อลื่นไปจอดบนทางเท้าเพื่อจําหน่ายสินค้า
11. หยุดประกอบการค้ากรณีเหตุพิเศษเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามที่เทศบาลตําบลเกาะ
เพชรกําหนด
12. หลังจากเลิกการทําการค้าต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการค้าออกจากบริเวณที่
อนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า
13. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบข้อบังคับและคําสั่งเทศบาลตําบลเกาะเพชร
ข้อ 7.การจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่าย
จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ 6(1) – (13)
(2)แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขนและสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาดเรียบร้อยรวมทั้งสวมรองเท้าขณะ
เตรียมที่ประกอบปรุงหรือจําหน่ายอาหาร
(3)ตัดเล็บมือให้สั้นถ้ามีบาดแผลมีการบาดเจ็บการถูกลวนลามหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือ
หรือนิ้วมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย
(4)ไม่สูบ บุห รี่ขบเคี้ย วรับ ประทานอาหารในขณะเตรียมทํา ประกอบปรุงหรือจําหน่า ยอาหาร
หรือไม่ไอจามรดอาหาร
(5)อาหารที่เตรียมทําประกอบปรุงและแผงวางจําหน่ายต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย60 เซนติเมตร
(6)การจําหน่ายอาหารที่ต้องมีการล้างภาชนะอุปกรณ์จะต้องมีที่ล้างภาชนะอุปกรณ์ที่สูงจากพื้น
อย่างน้อย 60 เซนติเมตรรวมทั้งต้องจัดให้บ่อดักไขมันก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะ
(7)รักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจําหน่ายอาหารให้สะอาดและใช้การได้ดี
อยู่เสมอ
(8)ให้ปกปิดอาหารเครื่องปรุงอาหารภาชนะใส่อาหารเครื่องมือเครื่องใช้สําหรับประกอบอาหาร
ด้วยอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองแมลงวันและสัตว์ซึ่งเป็นพาหะนําโรครวมทั้งดูแลรักษาให้สะอาดและใช้
การได้ดีอยู่เสมอ
(9)ใช้น้ําสะอาดในการทําประกอบปรุงแช่ล้างอาหารภาชนะเครื่องใช้และปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ
เสมอ
(10)ใช้วัสดุภ าชนะอุป กรณ์ที่สะอาดปลอดภัย สํา หรับ ใส่ห รือเตรีย มทํา ประกอบและจําหน่า ย
อาหาร
(11)วัสดุใส่เครื่องปรุงต่างๆต้องไม่ใช่ที่เป็นพลาสติกให้ใช้ที่เป็นแก้วเมลามีนสแตนเลสหรือวัสดุ
อื่นที่เจ้าพนักงานสาธารณะสุขเห็นชอบและมีฝาปิดมิดชิด
(12)ห้า มใช้มือหยิบ จับ อาหารให้ ใช้ที่คีบ จับ อาหารหรือถุงมือที่ส ะอาดเพื่อใช้ห ยิบ จับ อาหาร
โดยเฉพาะ

-3(13) ห้ามใช้ตะเกียบช้อนสังกะสีที่ตกแต่งสี
(14) ห้ามใช้กระดาษที่พิมพ์ด้วยหมึกห่อหุ้มอาหาร
(15)จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดไว้ให้เพียงพอและไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน้ําหรือ
ทางสาธารณะ
(16)จัดให้มีการป้องกัน อัน ตรายต่อสุขภาพรวมทั้งป้องกัน ไม่ ให้เกิดเหตุรํา คาญเนื่องจากการ
จําหน่ายเตรียมทําประกอบปรุงและเก็บอาหาร
(17)ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะทําตามคําแนะของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบข้อบังคับและคําสั่งของเทศบาลตําบลเกาะเพชร
(18)การเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) จําหน่ายสินค้าในบริเวณที่อนุญาตให้จําหน่ายได้
(2) ต้องแต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อย
(3) มูลฝอยจากการขายเร่ขายห้ามทิ้งลงในที่ทางสาธารณะ
(4) ในขณะที่เร่ขายสินค้าห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือส่งเสียงดังจนเป็นเหตุ
เดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อื่น
(5) ห้ามนํารถยนต์หรือจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพื่อจําหน่ายสินค้า
(6)หยุด ประกอบการค้ากรณีพิเ ศษเพื่อประโยชน์ทางราชการตามที่เ ทศบาลตํา บลเกาะเพชร
กําหนด
(7)ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระบบข้อบังคับและคําสัง่ ของเทศบาลตําบลเกาะเพชร
ข้อ 9.การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะผู้จําหน่ายผู้ช่วยจําหน่ายจะต้อง
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ 8(1) – (6)
(2) อาหารที่เร่ขายต้องสะอาดปลอดภัย
(3) ใช้วัสดุภาชนะหีบห่อที่สะอาดปลอดภัยสําหรับใส่อาหาร
(4)ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเร่ขายอาหารให้สะอาดและใช้การได้
ดีอยู่เสมอ
(5) จัดอาหารแยกตามประเภทของสินค้าให้เป็นระเบียบ
(6) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขนสะอาดเรียบร้อยและสวมรองเท้าขณะทํางานเร่ขายอาหาร
(7) ตัดเล็บมือให้สั้นถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย
(8) ไม่สูบบุหรี่หรือไอจามรดอาหารในขณะจําหน่าย
(9) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบข้อบังคับและคําสั่งของเทศบาลตําบลเกาะเพชร
ข้อ 10. ห้า มผู้ จํา หน่า ยและผู้ ช่ว ยจํ า หน่ า ยประกอบกิ จ การเมื่อ มี เ หตุอั น ควรเชื่อ ว่ า ตนเป็ น
โรคติดต่อที่ระบุไว้หรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจปรากฏว่าตนเป็นพาหะของโรคและได้รับแจ้งความเป็น
หนังสือแจ้งว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อซึ่งระบุไว้ดังต่อไปนี้
(1) วัณโรค
(2) อหิวาตกโรค
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(4) ไข้สุกใส
(5) โรคคางทูม
(6) โรคเรื้อน
(7) โรคบิด
(8) ไข้หวัด
(9) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
(10) โรคตับอักเสบ
(11) โรคอื่นๆตามที่ทางแพทย์แจ้งว่าเป็นโรคติดต่อ
ข้อ 11. ถ้าปรากฏว่าผู้จําหน่ายหรือผู้ช่วยจําหน่ายผู้ใดเป็นโรคติดต่อหรือพาหะนําโรคติดต่อที่
ระบุไว้ในข้อ10ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าถ้าอนุญาตให้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต่อไปจะ
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงแก่สุขภาพของประชาชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาต
ของผู้นั้นเสีย
ข้อ 12. ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่ายในที่หรือทางสาธารณะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(1) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อตามที่กําหนดไว้ในข้อ 10
(2) เงือ่ นไขอื่นตามที่เทศบาลตําบลเกาะเพชรกําหนด
ข้อ 13.ผู้ใดจะขอรับในอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบพร้อมกับเอกสารที่เทศบาลตําบลเกาะเพชรกําหนดและรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวกไม่สวม
แว่นดําขนาด1*1นิ้วของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่ายคนละ 3 รูปเพื่อไว้ในทะเบียน 1 รูปในใบอนุญาต 1
รูปและบัตรสุขลักษณะประจําตัวอีก 1 รูป
ข้อ 14. เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของคําขออนุญาตตามข้อ
13 แล้วปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ให้ออกใบอนุญาตตามแบบและบัตร
ประจําตัวผู้ได้รับอนุญาตตามแบบแล้วแต่กรณี
ข้อ 15. ผู้ ได้รับ อนุญ าตต้องชํา ระค่าธรรมเนียมใบอนุญ าตการเก็บขนขยะมูลฝอยและค่า รักษาความ
สะอาดตามอัตราเทศบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้แทนหรือผู้รับมอบอํานาจจาก
ผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด
จะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอก
เลิกดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าว การแจ้ ง ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ จ้ า พนั ก งาน
ท้องถิ่นทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้แทนหรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้ได้รับอนุญาตทราบในกรณีไม่พบตัว
หรือไม่ยอมรับหนังสือให้คําสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยณภูมิลําเนาหรือ
สํานักทําการงานของผู้ดําเนินกิจการและให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปิดคําสั่ง
แล้วแต่กรณี
ข้อ 16. ในขณะทําการจําหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะผู้ได้รับใบอนุญาต
ต้องแสดงใบอนุญาตของตนได้เสมอและทําการจําหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามประเภท
สินค้าและลักษณะการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ได้รับอนุญาตผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วยจําหน่ายใน
ที่หรือทางสาธารณะต้องติดบัตรสุขลักษณะประจําตัวไว้ที่หน้าอกเสื้อด้านซ้ายตลอดเวลาที่จําหน่ายสินค้า

-5ข้อ 17.ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ได้เฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ช่วยจําหน่ายในที่หรือทาง
สาธารณะซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตไม่เกิน 1 คนและห้ามไม่ให้โอนใบอนุญาต
ข้อ 18. เมื่อผู้ได้รับอนุญาตประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตให้จําหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
ข้อ 19. ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ข้อ 20. เมื่อผู้ ได้รับ อนุญ าตไม่ประสงค์จ ะประกอบการต่อไปให้ยื่น คําขอบอกเลิกการดําเนิน
กิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ
ข้อ 21. หากผู้ได้รับอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทสินค้าหรือลักษณะวิธีการ
จําหน่ายหรือสถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือรายการอื่นใดให้ยื่นคําขอต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามแบบ
ข้อ 22. หากปรากฏว่าใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจําตัวสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดใน
สาระสําคัญผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานตามแบบเพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือขอรับบัตร
สุขลักษณะประจําตัวใหม่แล้วแต่กรณีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดใน
สาระสําคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) เอกสารแจ้งความต่อสถานีตํารวจกรณีสูญหายหรือถูกทําลาย
(2) ใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจําตัวเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ
(3) รูปถ่ายของผู้ได้รับอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่ายขนาด 1*1 นิ้วจํานวนคนละ 3 รูป
ข้อ 23. การออกใบแทนใบอนุญาตหรือการออกบัตรสุขลักษณะประจําตัวใหม่ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1)การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ตามแบบแล้วแต่กรณีโดยประทับตราสีแดงคําว่า“ใบแทน”
กํากับไว้ด้วยและให้มีวันเดือนปีที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงรายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(2)บัน ทึ ก ด้ า นหลั ง ต้น ขั้ ว ใบอนุ ญ าตเดิ ม แล้ ว ระบุ ส าเหตุ ก ารสู ญ หายถู ก ทํ า ลายหรื อชํ า รุ ด ใน
สาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณีและเล่มที่ปีพ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต
(3)กรณีบัตรสุขลักษณะประจําตัวสูญหายหรือชํารุดให้ออกบัตรสุขลักษณะประจําตัวใหม่ตาม
แบบแล้วแต่กรณี
ข้อ 24. ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆตามที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ 25. ผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่ายต้องจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามเวลาที่
เทศบาลตําบลเกาะเพชรกําหนด
ข้อ 26. ห้ามผู้รับใบอนุญาตทําการโอนใบอนุญาตให้แก่ผู้อื่นเว้นแต่เป็นการโอนแก่สามีภรรยาบุตรพี่และ
น้อง
ข้อ 27. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนเทศบัญ ญัตินี้มีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535

-6ข้อ 28.ให้นายกเทศมนตรีตําบลเกาะเพชรรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติและให้มีอํานาจ
ออกระเบียบข้อบังคับประกาศคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)
(นายเดชา แก้วเจริญ)
นายกเทศมนตรีตําบลเกาะเพชร
เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
(

วิทยา เขียวรอด
นายวิทยา เขียวรอด

)

นายอำเภอหัวไทร

หมายเหตุ :คําสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3055/2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอํานาจให้นายอําเภอปฏิบัติ
ราชการแทน ในการพิจารณาให้ค วามเห็นชอบหรือ ไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจํ าปี ร่างเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างเทศบัญญัติทั่วไปของเทศบาลตําบล

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลเกาะเพชร
เรื่องการจําหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะพ.ศ. 2562
ลําดับที่
รายการ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดย
1
ลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติฉบับละ / ปี

บาท
100

2

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดย
ลักษณะวิธีการเร่ขายฉบับละ / ปี

50

3

อัตราค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยเดือนละ

10

คําขออนุญาตต่างๆ
เขียนที่...............................................
วันที่ ....................เดือน .................... พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า ........................................................................... อายุ .................. ปีสัญชาติ .......................
อยู่บ้านเลขที่ .................. หมูท่ ี่ ........ ตรอก/ซอย ......................................... ถนน ..........................................
ตําบล ............................................. อําเภอ ........................................... จังหวัด ..............................................
ขอยื่นคําร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเทศบาลตําบลเกาะเพชร
ด้วยข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการ
( ) การวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ( ) การเร่ขายสินค้า
เพื่อจําหน่าย ...................................................... ใบอนุญาตเล่มนี้ ................... เลขที่ ................. ปี ................
หมายเลขแผง ................................................... พื้นที่ประกอบการ................................................ตารางเมตร
ตัง้ อยู่ณสถานที่ ...............................................................................................................................................
อําเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีความประสงค์ ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความตามคําร้องนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ............................................................. ผู้ขออนุญาต
(.............................................................)

ใบอนุญาต
จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีเร่ขาย
เล่มที่ ....................... เลขที่ ........................... ปี ......................
อนุญาตให้ ..................................................................................... อายุ ............. ปีสัญชาติ ..............
อยู่บ้านเลขที่ .................. หมู่ที่ ........ ตรอก/ซอย ................................................. ถนน ..................................
ตําบล ............................................. อําเภอ ............................................ จังหวัด .............................................
โทรศัพท์ .................................................
ข้อ 1. จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยมีลักษณะวิธีการเร่ขาย
เพื่อจําหน่าย ......................................................................... มีพื้นที่ประกอบการ ........................ ตารางเมตร
ค่าธรรมเนียม ................................. บาทใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ........................ เลขที่ ......................................
ลงวันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. ............ ตั้งณสถานที่ .................................................................
อําเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อ 2. ซึ่งผู้ช่วยจําหน่าย .......................................................................................... อายุ ............... ปี
ข้อ 3. ผู้ได้รับอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่ายจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะดังต่อไปนี้
(1) ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเกาะเพชรเรื่องการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะพ.ศ. 2543
(2) ต้องจําหน่ายสินค้าระหว่างเวลา ................................น. ถึง .......................................น.
(3) .........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ .................... เดือน ................................. พ.ศ. ...........................
ออกให้ณวันที่ .................... เดือน ................................. พ.ศ. .............................
(ลงชื่อ)
(.....................................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คําขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีเร่ขาย
เขียนที่...................................................
วันที่ ......................เดือน .................... พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า ................................................................................... อายุ .................. ปีสัญชาติ ...............
อยู่บ้านเลขที่ .................. หมูท่ ี่ ........ ตรอก/ซอย ......................................... ถนน ..........................................
ตําบล ............................................. อําเภอ .......................................... จังหวัด ..............................................
โทรศัพท์ .................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะสินค้าประเภท ........................
.......................................................................................................... ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเทศบาลตําบลเกาะ
เพชรดังต่อไปนี้
1. ชื่อผู้จําหน่าย ........................................................................................... อายุ ............... ปี
2. สถานที่เร่ขายสินค้า ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
3. พร้อมคําขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่างๆมาด้วยแล้วคือ
3.1 รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นดําขนาด 1*1 นิ้วของผู้ขอรับใบอนุญาตและ
ผู้ช่วยจําหน่ายจํานวนคนละ 3 รูป
3.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาตและผู้ช่วย
จําหน่าย
3.3 ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่าย
............................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ผู้ขอรับใบอนุญาต
(..........................................................)

คําขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เขียนที่..................................................
วันที่ ......................เดือน .................... พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า ................................................................................... อายุ .................. ปีสัญชาติ ...............
อยู่บ้านเลขที่ .................. หมูท่ ี่ ........ ตรอก/ซอย ................................................. ถนน ..................................
ตําบล ............................................. อําเภอ ........................................... จังหวัด ..............................................
โทรศัพท์ .................................................
ขอยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เทศบาลตําบลเกาะเพชรดังต่อไปนี้
1. จําหน่ายหรือเร่ขายสินค้าประเภท .................................................................................................
2. ชื่อผู้จําหน่าย ....................................................................................................... อายุ ..............ปี
3. สถานทีจ่ ําหน่ายหรือเร่ขาย .............................................................................................................
............................................................................................................................................................................
4. พร้อมคําขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่างๆมาด้วยแล้วคือ
4.1 ใบอนุญาตฉบับเดิม
4.2 รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นดําขนาด 1*1 นิ้วของผู้ขอต่อใบอนุญาตและ
ผู้ช่วยจําหน่ายจํานวนคนละ 3 รูป
4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตและผู้ช่วย
จําหน่าย
4.4 ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่าย
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(............................................................)

แบบบัตรสุขลักษณะประจําตัว
ผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
(ด้านหน้า)
ชื่อ .........................................................................................
จําหน่าย ........................................................................................
สถานที่ตั้ง .......................................................................................
ผู้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
ลายมือชื่อผู้ถือบัตร (..............................................................)
นายกเทศมนตรีตําบลเกาะเพชร
หมายเหตุ 1. ให้ประทับตราเทศบาลไว้ณกึ่งกลางบัตรด้านหน้าโดยให้ส่วนหนึ่งขอตราประทับไว้บนรูปถ่าย
2. ขนาดของบัตร 9.5 * 6 เซนติเมตร
(ด้านหลัง)
บัตรสุขลักษณะประจําตัว
ใบอนุญาตเล่มที่ ................................................ เลขที่ .................... ปี .............................
หมายเลขแผง ..................................................... พื้นที่ ..................................... ตารางเมตร
.......................................................................................................................................................
............./................../.................. ........../.............../..................
(วันออกบัตร) (บัตรหมดอายุ)

