(ราง)

เทศบัญญัติ เทศบาลนครระยอง

เรื่อง
การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ...

เทศบาลนครระยอง
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติ เทศบาลนครระยอง
เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ...
********************
หลักการ
เพื่อใหมีเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ...

เหตุผล
เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ.2540 ซึ่งเปนเทศบัญญัติที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมและกํากับดูแลในดานการจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะ ไดใชบังคับมานานแลว ไมทันตอสภาพความเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนา
ของสังคม ดังนั้น เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของสังคมปจจุบัน เพื่อประโยชนของประชาชนและ
การควบคุมการจํ าหน ายสิ น คาในที่ ห รือทางสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครระยอง ซึ่ งพระราชบั ญญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 บัญญัติใหกระทําไดโดยการตราเปนเทศบัญญัติ จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัติ
เทศบาลนครระยอง เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.... ขึ้น

การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ

เทศบัญญัติ เทศบาลนครระยอง
เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ...
******************************
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติวาดวยการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห งพระราชบั ญญั ติ
เทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510ประกอบมาตรา
42 มาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
พ.ศ.2535 อันมีกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
26 ประกอบมาตรา 28 มาตรา 33 มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 40 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย บั ญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เทศบาลนครระยอง
โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครระยองและผูวาราชการจังหวัดระยอง จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติ เทศบาลนครระยอง เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ. ...”
ขอ 2 เทศบั ญญั ตินี้ ใหใชบั งคับ ตั้งแตวั นที่ไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่สํานักงานเทศบาลนคร
ระยองแลวเจ็ดวัน
ขอ 3 นับแตวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ บรรดาขอบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งอื่นใดในสวนที่ได
ตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีนครระยอง
“ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง จากเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น เพื่ อ ให ป ฏิ บั ติ ก ารตามมาตรา 44 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ.2535
“สินคา” หมายความวา สิ่งของที่ซื้อขายกันได
“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก
ก. วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติด
ใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี

ข. วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเ จือปนอาหาร
สีและเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทาง ซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใชประโยชนหรือใชสัญจรได
การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
“การวางขายประจําที่ ” หมายความวา การจัดวางสินคาในที่หรือทางสาธารณะในลักษณะจัดวาง
สินคาที่ใดที่หนึ่งเปนปกติ
“เรขาย” หมายความวา การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ โดยมิไดจัดวางอยูในที่ใดที่หนึ่ง
เปนปกติไมวาจะเปนทางบกหรือทางน้ํา
ขอ 5 ใหนายกเทศมนตรีนครระยองมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
ระเบียบประกาศขอบังคับหรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามบทบัญญัตินี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ขอ 6 หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการ
จัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ หรือเรขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ 7 เพื่อประโยชนของประชาชนทั่วไป และเพื่อประโยชนในการควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือ
ทางสาธารณะ เจาพนักงานทองถิ่นดวยความเห็นชอบจากเจาพนักงานจราจรมีอํานาจออกประกาศ ดังนี้
(1) กําหนดบริเวณที่ หรือทางสาธารณะ หรือสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่ดังกลาวใหเปนเขต
หามจําหนายหรือซื้อสินคาเด็ดขาด หรือเปนเขตผอนผันใหจําหนาย หรือซื้อสินคาตามเงื่อนไขที่กําหนด
(2) กําหนดบริเวณที่ หรือทางสาธารณะ หรือสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่ดังกลาวใหเปนเขต
หามจําหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภท หรือเปนเขตหามจําหนายสินคาตามกําหนดเวลา หรือเขตหาม
จําหนายสินคาโดยวิธีการจําหนายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การจําหนายสินคาในบริเวณนั้น
การดําเนินการตาม (1) และ (2) เจาพนักงานทองถิ่นตองประกาศไวในที่เปดเผย ณ
สํานักงานเทศบาลนครระยอง และบริเวณที่กําหนดเปนเขตตาม (1) และ (2) แลวแตกรณี และตองกําหนดวัน
เวลา ที่จะเริ่มบังคับตามประกาศนั้นไมนอยกวา 7 วัน นับแตวันประกาศ
ขอ 8 การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ มี 2 ลักษณะ คือ
(1) การจําหนายสินคาโดยการวางขายประจําที่
(2) การจําหนายสินคาโดยการเรขาย
ขอ 9 การจําหนายสินคาโดยการวางขายประจําที่ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
(1) การจําหนายสินคาโดยการวางขายประจําที่ถาวร
(2) การจําหนายสินคาโดยการวางขายประจําที่ชั่วคราว เชน ในงานเทศกาลตางๆ หรืองาน
นักขัตฤกษ หรือตามที่เทศบาลนครระยองกําหนด

การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ

หมวดที่ 2
ลักษณะของการจําหนาย
สวนที่ 1 หลักเกณฑทั่วไปในการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
ขอ 10 ผูไดรับอนุญาตใหจําหนายสินคาในลักษณะวางขายประจําที่ และโดยการเรขาย มีหนาที่ตอง
ปฏิบัติ ดังนี้
1) จําหนายสินคาตามประเภท หรือชนิดที่ระบุไวในใบอนุญาต
2) ไมถาย เท ทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะที่มิไดจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอย
3) จําหนายสินคาในวัน และเวลาที่เทศบาลกําหนด
4) ไมใชเครื่องขยายเสียง วิทยุ หรือกระทําโดยวิธีการอื่นใดที่กอเหตุรําคาญแกผูอื่น
5) ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าต ต อ งให ค วามร ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า ของเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
หรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น
6) ตองใหความรวมมือ และเขารวมการอบรมดานสุขาภิบาลดานอาหารตามที่หนวยงานราชการ
หรือสวนราชการทองถิ่นกําหนด หรือแจงไปสําหรับผูจําหนายอาหารและผูสัมผัสอาหารทุกคน
7) ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตเร ข าย ห า มหยุ ด เพื่ อขายสิ น ค าบนถนนที่ เ ป น การกี ด ขวางการจราจร ซึ่ งอาจ
กอใหเกิดอันตรายกับผูซื้อ หรืออาจเปนอันตรายตอบุคคลอื่น หรืออาจทําใหเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรของ
ประชาชน และหามเทหรือทิ้งขยะในที่สาธารณะ หรือทางสาธารณะ
8) ผูจําหนายสินคาประเภทอาหารที่ตองใชน้ํามันทอด หามใชน้ํามันทอดซ้ําโดยเด็ดขาด
9) อื่นๆ ตามที่เทศบาลนครระยองประกาศกําหนดไว
สวนที่ 2 หลักเกณฑสําหรับการจําหนายสินคาโดยการวางขายประจําที่
ขอ 11 ผูไดรับอนุญาตใหจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะประเภทสินคาทั่วไป ผูจําหนายและ
ผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
1) แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย
2) ใหจัดวางสินคาที่จําหนายบนแผงวางสินคา หรือจัดวางในลักษณะอื่นตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
3) แผงวางสินคาทําดวยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา
ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
4) จัดวางสินคาและสิ่งของใดๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอย ไมยื่นล้ําออกนอกบริเวณที่กําหนด ทั้งนี้
รวมทั้งตัวของผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาดวย
5) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จําหนายสินคาในระหวางการจําหนายอยูเสมอ

6) หามมิใหกระทําการใดๆ ที่กอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น เชน การใชเครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องขยาย
เสียงหรือเปดวิทยุเทป เปนตน
7) เมื่อเสร็จสิ้นการจําหนายทุกครั้งตองเก็บสินคาและสิ่งของใดๆ ที่เกี่ยวของจากบริเวณที่จําหนายให
เรียบรอยโดยไมชักชา
การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
8) หยุดการจําหนายสินคา เพื่อสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการตามที่หนวยงาน
ราชการหรือเทศบาลนครระยองประกาศกําหนด
9) การอื่นที่จําเปนเพื่อการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งการปองกันมิให
เกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด
ขอ 12 ไดรับอนุญาตใหจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ประเภทอาหาร ผูจําหนายและผูชวย
จําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
1) แผงจํ า หน า ยอาหารทํ า จากวั ส ดุ ที่ ทํ า ความสะอาดง า ย มี ส ภาพดี เป น ระเบี ย บอยู สู ง จากพื้ น
อยางนอย 60 เซนติเมตร
2) อาหารปรุงสุก มีการปกปดหรือมีการปองกันสัตวแมลงนําโรค
3) สารปรุงแตงอาหารตองมีเลขสารบบอาหาร (อย.)
4) น้ําดื่มตองเปนน้ําที่สะอาด ใสในภาชนะที่สะอาด มีการปกปด มีกอกหรือทางเทรินน้ํา
5) เครื่องดื่มตองใสภาชนะที่สะอาด มีการปกปดและมีที่ตักที่มีดามยาวหรือมีกอกหรือทางเทรินน้ํา
6) น้ําแข็งที่ใชบริโภค
6.1) ตองสะอาด
6.2) เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปด อยูสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร
6.3) ที่ตักน้ําแข็งมีดามยาว
6.4) ตองไมนําอาหารหรือสิ่งของอยางอื่นไปแชไวในน้ําแข็ง
7) ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะ แลวลางดวยน้ําสะอาด 2 ครั้ง หรือลางดวยน้ําไหล และอุปกรณ
การลางตองวางสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร
8) ชอน สอม ตะเกียบ วางตั้งเอาดามขึ้นในภาชนะโปรงสะอาดหรือวางเปนระเบียบในภาชนะโปรง
สะอาด และมีการปกปด เก็บสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร
9) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อนําไปกําจัด
10) ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูปรุงตองผูกผากันเปอน และสวมหมวกหรือเน็ท
คลุมผม
11) ใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสําเร็จแลว
12) ผูสัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือตองปกปดแผลใหมิดชิด
สวนที่ 3 หลักเกณฑสําหรับการจําหนายสินคาโดยการเรขาย
ขอ 13 ผูไดรับอนุญาตใหจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ประเภทสินคาทั่วไป ผูจําหนายและ
ผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
1) แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย

2) ไมทิ้งมูลฝอยไวในที่หรือทางสาธารณะ
3) หามมิใหกระทําการใดๆ ที่กอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น เชน การใชเครื่องขยายเสียง เปนตน
4) หยุดการจําหนายสินคา เพื่อสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการตามที่หนวยงาน
ราชการหรือเทศบาลนครระยองประกาศกําหนด
การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
5) การอื่นที่จําเปนเพื่อการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งการปองกันมิให
เกิดเหตุรําคาญและปองกันโรคติดตอตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด
ขอ 14 ผูไดรับอนุญาตใหจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ประเภทอาหาร ผูจําหนายและผูชวย
จําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
1) ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ 13
2) สวมเสื้อที่มีแขน ใชผากันเปอนที่สะอาด สวมรองเทาหุม สน มีสิ่งปกปดปองกันเสนผมมิใหตกลงใน
อาหาร
3) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถามีบาดแผลบริเวณมือตองทําแผลใหเรียบรอย
4) ไมสูบบุหรี่ในขณะเตรียม ทํา ประกอบ ปรุงหรือจําหนายอาหาร
5) ไมไอหรือจามรดบนอาหาร
6) ที่เตรียม ทํา ประกอบ ปรุง และแผงวางจําหนายอาหาร ตองสูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร
7) ไมเททิ้งเศษอาหาร หรือน้ําที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้ําสาธารณะ
8) ใช วัส ดุ ภาชนะบรรจุอาหารที่ส ะอาด ปลอดภัย ดูแลรั กษาเครื่องมื อ เครื่ องใช และอุป กรณใน
การจําหนายอาหารใหสะอาดและใชการใหดีอยูเสมอ
9) ปกป ด อาหาร เครื่ อ งปรุ ง อาหาร ภาชนะบรรจุ อ าหาร เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช แ ละอุ ป กรณ ใ น
การจําหนายอาหารเพื่อปองกันฝุนละออง แมลงวันและสัตวพาหะนําโรคอื่นๆ
10) ใช น้ํ าที่ ส ะอาดในการทํ า ประกอบ ปรุ ง แช ห รื อล างอาหาร ภาชนะบรรจุ อ าหาร เครื่ องมื อ
เครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหาร
11) จัด ใหมีที่รองรับ มูลฝอยที่ ถูกสุ ขลักษณะอยางเพี ยงพอ และไมเททิ้งมู ลฝอยลงในท อหรื อทาง
ระบายน้ําสาธารณะ
ขอ 15 หามมิ ให ผูจําหน ายและผูช วยจําหนายสิ นคาประกอบกิ จการเมื่อมีเ หตุอันควรเชื่อวาเป น
โรคติดตอหรือเปนพาหะของโรคติดตอดังตอไปนี้
1) วัณโรค
2) อหิวาตกโรค
3) ไขรากสาดนอย (ไทฟอยด)
4) โรคบิด
5) ไขสุกใส
6) โรคคางทูม
7) โรคเรื้อน
8) โรคผิวหนังที่นารังเกียจ
9) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส
10) โรคติดตออื่นๆที่ทางราชการกําหนด
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หมวดที่ 3
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุขและผูซงึ่ ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ 16 เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และเทศบัญญัตินี้
ให เ จ าพนักงานท องถิ่ น เจาพนั กงานสาธารณสุ ข และผู ซึ่ งไดรั บ แต งตั้งจากเจาพนั กงานท องถิ่ น มี อํานาจ
ดังตอไปนี้
1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคํา หรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสง
เอกสารหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
2) เขาไปในอาคาร หรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้น และพระอาทิตยตกหรือในเวลา
ทําการเพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง หรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือ
สถานที่นั้น
3) แนะนําใหผูไดรับอนุญาต ปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือตามเทศบัญญัตินี้ หรือ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
4) ยึด หรื ออายั ดสิ่ งของใดๆ ที่ อาจก อให เกิ ด อั นตรายต อสุขภาพของประชาชน เพื่ อประโยชน ใน
การดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเปน
5) เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะ หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญจาก
อาคาร หรือสถานที่ใดๆ เปนปริมาณตามสมควรเพื่อเปนตัวอยางในการตรวจสอบตามความจําเปนไดโดยไม
ตองใชราคา
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตาม
วรรคหนึ่งในเขตอํานาจของเทศบาลนครระยองในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น หรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้ง
จากเจาพนักงานทองถิ่น บุคคลดังกลาวตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฏกระทรวงตอบุคคลซึ่ง
เกี่ยวของในขณะปฏิบัติหนาที่ดวย และใหบุคคลผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
ขอ 17 ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบท
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ไดรั บใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนั กงานทองถิ่ นมี อํานาจสั่งพักใช ใบอนุ ญาตไดภ ายในเวลาที่
เห็นสมควรไมเกินสิบหาวัน
ขอ 18 เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(2) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

(3) ไม ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตามบทแห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ.2535
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอ
สภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
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ขอ 19 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต
ทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณีย
ตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานัก ทําการงานของผูรับใบอนุญาต
และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ 20 ผู ถูกสั่งเพิ กถอนใบอนุ ญาตจะขอรั บ ใบอนุ ญาตสํ าหรั บการประกอบกิ จ การที่ ถูกเพิ กถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งป นับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวดที่ 4
ใบอนุญาต
ขอ 21 ผูใดประสงคจะจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่
กําหนดไวหลักฐานดังตอไปนี้
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ ระบุ.....................
2) สําเนาทะเบียนบานผูขอ
3) ใบรับรองแพทย ออกใหไมเกิน 6 เดือน
4) ใบรับรองการตรวจสุขลักษณะ มีผลการตรวจไมเกิน 6 เดือน (กรณีการตอใบอนุญาต)
5) หลักฐานการแสดงวามีความรูดานสุขาภิบาลอาหาร (กรณีจําหนายอาหาร)
6) อื่นๆ ตามที่เทศบาลนครระยองประกาศกําหนด
แผนผัง หรือแผนที่แสดงที่ตั้ง
ใบมอบอํานาจ (กรณีที่มีการมอบอํานาจ)
ใบอนุญาตการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะฉบับที่ยังไมหมดอายุ (กรณีตอ
ใบอนุญาต)
ข อ 22 เมื่ อได รั บ คํ าขอรั บ ใบอนุ ญาตหรื อคํ าขอต ออายุ ใบอนุ ญาต ให เ จ าพนั กงานท องถิ่ น ตรวจ
ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณทั้งหมด
และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอ
แกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับ
แตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลตามแบบ
ที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียด
ถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมี

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี

การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ

ขอ 23 ในการออกใบอนุญาต ใหเ จาพนักงานทองถิ่นระบุช นิด หรื อประเภทของสิ นคา ลักษณะ
วิธีการจําหนายสินคา และสถานที่ที่จะจัดวางสินคาเพื่อจําหนายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใด
เปนปกติ รวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธีการจําหนายสินคาหรือสถานที่จัดวางสินคา
ใหแตกตางไปจากที่ ระบุไว ในใบอนุญาต จะกระทําไดตอเมื่ อผูรับ ใบอนุญาตได แจงตอเจาพนักงานทองถิ่ น
และเจาพนักงานทองถิ่นไดจดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว
ข อ 24 ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตต อ งมารั บ ใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ หนั ง สื อ แจ ง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวา
สละสิทธิ์
ขอ 25 ใบอนุญาตที่ออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่ง ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชได
เพียงในเขตอํานาจของเทศบาลนครระยองเทานั้น
ขอ 26 ผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป ใหยื่นคําขอบอกเลิกดําเนินกิจการ
ตอเจาพนักงานทองถิ่นและตองไดรับความยินยอมจากเจาพนักงานทองถิ่นกอนเลิกดําเนินการ
ขอ 27 ผูไดรับใบอนุญาตประสงคขอตออายุใบอนุญาต จะตองยื่นคําขอตามแบบที่กําหนดไวทาย
เทศบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐานที่ระบุในขอ 21 กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอม
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตอใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขในขอ 22
การยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอพรอมชําระคาธรรมเนียม หรือมาชําระคาธรรมเนียมหลัง
ยื่นคําขอตอใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นอายุในใบอนุญาตฉบับเดิม
ขอ 28 ผูไดรับใบอนุญาต ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใชไดสําหรับประกอบกิจการประเภทใดประเภทหนึ่งเทานั้น
ขอ 29 ในกรณี ที่ใบอนุ ญาตสูญหาย ถู กทําลาย หรือชํ ารุ ดในสาระสํ าคัญให ผู ได รับใบอนุญาตยื่ น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังตอไปนี้
1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความตอ
พนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
2) ในกรณี ใบอนุ ญาตถู กทํ าลาย หรื อชํ ารุ ด ในสาระสํ าคั ญ ให ผู ยื่ น คํ าขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญาตนํ า
ใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ 30 การออกใบแทนใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขดังนี้

1) ใบแทนใบอนุ ญ าตให ป ระทั บ ตราสี แ ดงคํ า ว า “ใบแทน” กํ า กั บ ไว แ ละให มี วั น เดื อ น ป
ที่ออกใบแทน พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบ
แทนและตนขั้วใบแทน
2) บันทึกดานตนขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญของ
ใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณีและเลมที่ เลขที่ ป พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
หมวดที่ 5
คาธรรมเนียมและคาปรับ
ข อ 31 ผู ได รั บ ใบอนุ ญาต ต อ งเสี ย ค า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญาตตามอั ต ราที่ กํ าหนดไว ทา ย
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก สําหรับกรณีที่เปนการ
ขอตออายุใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมในวันที่มายื่นคําขอตอใบอนุญาต ถามิไดเสียค าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่ กําหนด ใหชํ าระคาปรับ เพิ่ มขึ้น อีกร อยละยี่ สิบ ของจํานวนคาธรรมเนีย มที่คางชํ าระ เวน แต ผู ได รั บ
ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณี ที่ผู มีห น าที่ต องเสีย ค าธรรมเนี ย มตามวรรคหนึ่ งคางชํ าระค าธรรมเนี ย มติด ต อกั นเกิ น กว า
สองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบจํานวน
ขอ 32 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาลนครระยอง
หมวดที่ 6
บทกําหนดโทษ
ขอ 33 ผูใดฝาฝนขอ 6 หรือฝาฝนประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ 1 (1) ซึ่งเปนความผิด
ตามมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
ขอ 34 ผูใดฝาฝนประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ 7 (2) ซึ่งเปนความผิดตามมาตรา 78
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
ขอ 35 ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535
ขอ 36 ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจ
เปรียบเทียบปรับได
ประกาศ ณ วันที่ ............เดือน.........................พ.ศ. ...
(ลงชื่อ)

(นายวรวิทย ศุภโชคชัย)
นายกเทศมนตรีนครระยอง

เห็นชอบ
(ลงชื่อ)

(
)
ผูวาราชการจังหวัดระยอง
การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง
เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ...
ลําดับที่

รายการ

คาธรรมเนียม
( บาท / ป )

คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
๑.

๒.

การจําหนาย โดยการวางขายประจําที่
มีขนาดพื้นที่ไมเกิน ๔ ตารางเมตร

๕๐.-

มีขนาดพื้นที่มากกวา ๔ - ๑๐ ตารางเมตร

๑๐๐.-

มีขนาดพื้นที่มากกวา ๑๐ ตารางเมตร

๕๐๐.-

การจําหนายสินคาโดยการเรขาย

๕๐.-

การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ

ประกาศเทศบาลนครระยอง
เรื่อง กําหนดเขตควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ
_________________
โดยที่เปนการสมควรควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชนใชสอยของประชาชนทั่วไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เจาพนักงาน
ทองถิ่นดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรจึงออกประกาศไวดังนี้
๑) ใหบริเวณที่หรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายหรือซื้อสินคาโดยเด็ดขาด
๑.๑)..........................................
๑.๒).........................................
๒) ใหบริเวณที่หรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภท
๒.๑)..........................................
๒.๒)..........................................
๓) ใหบริเวณที่หรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายสินคาตามเวลาที่กําหนด
๓.๑)..........................................
๓.๒)..........................................
4) ให บ ริ เ วณที่ ห รื อทางสาธารณะดั งต อ ไปนี้ เ ป น เขตที่ การจํ า หน ายสิ น ค าจะต อ งเป น ไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
4.๑)..........................................
4.๒)..........................................
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลนครระยอง
และบริเวณที่กําหนดเปนเขตควบคุมแลวเจ็ดวัน
ประกาศ ณ วันที่ .......................................................
(ลงชื่อ)
(นายวรวิทย ศุภโชคชัย)
นายกเทศมนตรีนครระยอง

ผูใหความเห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(

)
เจาพนักงานจราจร

การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ

ประกาศเทศบาลนครระยอง
เรื่อง กําหนดเขตควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการเรขาย
_________________
โดยที่เปนการสมควรควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชนใชสอยของประชาชนทั่วไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เจาพนักงาน
ทองถิ่นดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรจึงออกประกาศไวดังนี้
๑) ใหบริเวณที่หรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายหรือซื้อสินคาโดยเด็ดขาด
๑.๑)..........................................
๑.๒).........................................
๒) ใหบริเวณที่หรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภท
๒.๑)..........................................
๒.๒)..........................................
๓) ใหบริเวณที่หรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายสินคาตามเวลาที่กําหนด
๓.๑)..........................................
๓.๒)..........................................
4) ให บ ริ เ วณที่ ห รื อ ทางสาธารณะดั ง ต อ ไปนี้ เ ป น เขตที่ ก ารจํ า หน า ยสิ น ค า จะต อ งเป น ไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
4.๑)..........................................
4.๒)..........................................
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลนครระยอง
และบริเวณที่กําหนดเปนเขตควบคุมแลวเจ็ดวัน
ประกาศ ณ วันที่ .......................................................

(ลงชื่อ)
(นายวรวิทย ศุภโชคชัย)
นายกเทศมนตรีนครระยอง

ผูใหความเห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(

)
เจาพนักงานจราจร
แบบ สณ.1
คําขอรับใบอนุญาตเปนผูจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
เขียนที่........................................................
วันที.่ .............เดือน.........................พ.ศ.............................
ขาพเจา.....................................................................................สัญชาติ.............................อายุ..............ป

อยูบานเลขที่.....................หมูท .ี่ ...............ตรอก/ซอย........................................ถนน.................................................
แขวง/ตําบล..........................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท.................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนผูจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะ
วิธีการจัดวางสินคาที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ
วิธีการเรขายสินคา
สินคาประเภท....................................................................................................................................
ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
1. ชื่อผูชวยจําหนาย..................................................................................................................................
2. สถานที่จําหนายสินคา...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆมาดวยแลว คือ
3.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจําหนาย
3.2 สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจําหนาย
3.2 รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนกันแดด ขนาด 1x1 นิ้ว ของผูขอรับใบอนุญาต
และผูชวยจําหนาย จํานวนคนละ 2 รูป
3.4 แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งจําหนายสินคา
3.5 สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในยานพาหนะ ตามกฎหมายวาดวยรถยนต ลอเลื่อน หรือ
เรือไทย (ถามี)

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
แบบ สณ.2
(ลงชื่อ)..............................................ผูขอรับใบอนุญาต
(.............................................)

ใบอนุญาต
จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ
เลมที.่ ..............เลขที.่ .................ป....................
อนุญาตให................................................................................อายุ...............ป สัญชาติ..................
อยูบานเลขที่..................หมูท.ี่ .........ตรอก/ซอย...............ถนน.................................ตําบล/แขวง...............................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด......................................โทรศัพท.....................................
ขอ 1 จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ
เพื่อจําหนาย..................................................................................................................................................................
มีพื้นทีป่ ระกอบการ........................ตารางเมตร คาธรรมเนียม..................บาท ใบเสร็จรับเงินเลม/เลขที.่ ....................
ลงวันที.่ ...............เดือน...........................พ.ศ....................ตั้งอยู ณ สถานที.่ ...........................ตรอก/ซอย....................
ตําบล...................................อําเภอ....................................จังหวัด.......................................
ขอ 2 ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ตองปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลนครระยองวาดวยการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
(2) ....................................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่..............เดือน.....................พ.ศ.....................
ออกให ณ วันที.่ ............เดือน.........................พ.ศ.........................

(ลงชื่อ)
(นายวรวิทย ศุภโชคชัย)
นายกเทศมนตรีนครระยอง

คําเตือน 1) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ไดรับอนุญาต
2) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 20
แบบ สณ.3

ใบอนุญาต
จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา
เลมที.่ .............เลขที.่ ...............ป....................
อนุญาตให..............................................................................อายุ..............ป สัญชาติ....................
อยูบานเลขที่............หมูท.ี่ ............ตรอก/ซอย...................ถนน.........................ตําบล/แขวง.....................................
อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.................................โทรศัพท.............................................
ขอ 1 จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา
เพื่อจําหนาย................................................................................................................................................................
มีพื้นที่ประกอบการ..................ตารางเมตร คาธรรมเนียม..................บาท ใบเสร็จรับเงินเลม/เลขที.่ ........................
ลงวันที.่ ..........เดือน......................พ.ศ...................... ตั้งอยู ณ สถานที.่ ..........................ตรอก/ซอย..........................
ตําบล..............................อําเภอ..................................จังหวัด.....................................
ขอ 2 ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ตองปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลนครระยองวาดวยการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
(2) ....................................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที.่ .............เดือน..........................พ.ศ............................

ออกให ณ วันที.่ .............เดือน.........................พ.ศ...........................
(ลงชื่อ)

(นายวรวิทย ศุภโชคชัย)
นายกเทศมนตรีนครระยอง
คําเตือน 1) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ไดรับอนุญาต
2) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้นรอยละแบบ
20 สณ.4
แบบบัตรสุขลักษณะประจําตัว
ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ
(ตราเทศบาลนครระยอง)

รูปถ่าย
1 X 1 นิ ว

..............................
ลายมือผูถือบัตร

บัตรสุขลักษณะประจําตัว
ชื่อ.......................................................
จําหนาย..............................................
สถานที่ตั้ง............................................
ผูจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ
.....................................
(...................................)
นายกเทศมนตรีนครระยอง

บัตรสุขลักษณะประจําตัว
ใบอนุญาตเลมที.่ ......................เลขที.่ .......................ป.......................
วันออกบัตร...................../........................../.................................
วันบัตรหมดอายุ....................../...................../............................
คําเตือน ตองติดบัตรสุขลักษณะประจําตัวไวที่หนาอกเสื้อดานซายตลอดเวลา
ที่จําหนายสินคา

แบบ สณ.5

แบบบัตรสุขลักษณะประจําตัว
ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา
(ตราเทศบาลนครระยอง)

..............................
ลายมือผูถือบัตร

บัตรสุขลักษณะประจําตัว
ชื่อ.......................................................
จําหนาย..............................................
สถานที่ตั้ง............................................
ผูจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา
.....................................
(...................................)
นายกเทศมนตรีนครระยอง

บัตรสุขลักษณะประจําตัว
ใบอนุญาตเลมที.่ ......................เลขที.่ .......................ป.......................
วันออกบัตร...................../........................../.................................
วันบัตรหมดอายุ....................../...................../............................
คําเตือน ตองติดบัตรสุขลักษณะประจําตัวไวที่หนาอกเสื้อดานซายตลอดเวลา
ที่จําหนายสินคา

แบบ สณ.6
เลขที่รับ................./.....................
คําขอตออายุ
ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
เขียนที่...............................................
วันที.่ .............เดือน............................พ.ศ.........................
ขาพเจา.................................................................................อายุ...........ป สัญชาติ..........................
อยูบานเลขที..............หมูท.ี่ ............ตรอก/ซอย..........................ถนน..........................แขวง/ตําบล.............................
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.......................................โทรศัพท........................................
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธี
การจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ การเรขายสินคา ตอนายกเทศมนตรีนครระยอง
โดยใชสถานที่เพื่อจําหนาย.................................................................มีพื้นที่ประกอบการ..........................ตารางเมตร
เรขายสินคาโดย..................................................................................ตั้งอยู ณ สถานที.่ ...............................................
ตรอก/ซอย.................................ตําบล..................................อําเภอ................................จังหวัด..................................
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ

ผูชวยจําหนาย

1. ใบอนุญาตเดิม
2. บัตรสุขลักษณะประจําตัวเดิม ของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย
3. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจําหนาย
4. รูปถาย หนาตรงขึ้นตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนกันแดด ขนาด 1x1 นิ้ว ของผูรับใบอนุญาตและ
5. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย
6. .....................................................................................................................
ขอรับรองวาขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)............................................ผูขอตออายุใบอนุญาต
(...........................................)

