
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เร่ือง ประกาศใข้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสูง เร่ือง การจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยเทศบาลตำบลโนนสูง โด้แก้ไฃเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสูง เร่ือง การจำหน่ายสินค้า 
ใบท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือถือปฏิบัติในการกำหนดอัตรา 
ค่าธรรมเนียมการจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง โดยได้รับความเห็นขอบจาก 
สภาเทศบาลตำบลโนนสูง ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ (คร้ังท่ี ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี 
๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ และผู้ว่าราขการจังหวัดนครราขสีมา ได้เห็นขอบให้เทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศใข้ 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสูง เร่ือง การจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ น้ัน

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลโนนสูง จึงประกาศใข้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสูง 
เร่ือง การจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยให้ใข้บังคับได้นับแต่วันท่ีได้ประกาศไว้โดยเปีดเผยท่ีสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูงแล้วเจ็ดวัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ แห่งพระราขบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน
ประกาศ ณ วันท่ี เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประสงค์ โพธิมีศิริ) 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง



บนทกหลกการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสูง

เร่ือง การจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

หลักการ
ตามท่ีเทศบาลตำบลโนนสูง ได้บังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสูง เร่ือง การจำหน่าย 

สินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๐ เม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ไปแล้วน้ัน โดยบีจจุบัน 
เทศบาลตำบลโนนสูง ได้ดำเนินการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลตำบล 
โนนสูง โดยทำการประกาศกำหนดพ้ืนท่ีผ่อนผันอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในพ้ืนท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลตำบล 
โนนสูง จึงเป็นความจำเป็นในเร่ืองการต้องกำหนดหลักเกณฑ์ของการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม การจำหน่าย 
สินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เหตุผล
เพ่ือให้เทศบาลตำบลโนนสูง สามารถมีอำนาจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของการจำหน่าย 

สินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ตามกฎหมายกำหนดจึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสูง 
เร่ือง การจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้ึน



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสูง
เร่ือง การจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕ไอ๓

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสูง เร่ือง การจำหน่ายสินค้าในท่ี 
หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราฃบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ 
และมาตรา ๖๓ แห่งพระราขบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลตำบลโนนสูง โดยได้รับความ 
เห็นขอบจากสภาเทศบาลตำบลโนนสูง และผู้ว่าราฃการจังหวัดนครราขสีมา จึงแก้ไขเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลโนนสูง เร่ือง การจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว้ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๔ แห่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสูง 
เร่ือง การจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และให้ใข้ความต่อไปน้ีแทน

“ข้อ ๑๔ ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ให้ใข้ได้เพียงในเขต 
เทศบาลตำบลโนนสูงและมีใบอนุญาต ดังน้ี

(๑) จำหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ีหน่ึงท่ีใดเป็นปกติ ให้มีอายุ
หน่ึงปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต

(๒) จำหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย ให้มีอายุหน่ึงปีนับแต่วันท่ี
ออกใบอนุญาต

(๓) จำหน่ายโดยลักษณะเป็นคร้ังคราว ให้มีอายุเป็นรายคร้ังประจำวันตามท่ี
เจ้าพนักงานท้องถ่ินอนุญาต โดยกำหนดวิธีการอนุญาตเป็นไปตามประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงกำหนด

ผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน จะต้องขำระค่าธรรมเนียมตามอัตรา 
ท่ีกำหนดท้ายเทศบัญญัติน้ี ในวันท่ีได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน”

ประกาศ

เห็นขอบ

ณ วัน ท่ี ๒0 เสือนคลากุม
( ลงข่ือ )

Vi# ศ *๒£ bff)

(นายประสงค์ โพธ๋ิมีศิริ) 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

(ลง*อ) (นายVรรตูล ยํ JjjSiรบบ่ณทํต a*)
'เพ '*พ  ฬาพุ้พ1ฟทครรพพ์าชุmร'mm) {กพทพา5นพ-นายอำเภอโนนสูง ปฏิบตราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราฃสีมา



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ แนบท้ายเทศบัญญัติ 
เทศบาลตำบลโนนสูง เร่ือง การจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕(£๐ 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ รายการ ค่าธรรมเนียม(บาท)
๑ จำหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ีหน่ึงท่ีใดเป็นปกติ ๒๐๐ ต่อป
๒ จำหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย ๕๐ ต่อปี
๓ จำหน่ายโดยลักษณะเป็นคร้ังคราว ๑๐ ต่อคร้ังประจำวัน/เมตร
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ท่ีว่าการอำเภอโนนสูง
ถนนศรีธานี นม ๓๐๑๖๐ □  งา̂ รการ

ตุลาคม ๒๕๖๓
เร่ือง ส่งร่างเทศบัญญัติตำบล 
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

^0^ทนนิติการ 
□  งาบ1เคราะห์/̂ '̂,̂ ^
□  งานงบ'ประมาณ
□  งานบรีการข้อมูลข่าว?ทรๆ

»/ ■ะ* V 2 p v , 9, J □  งานบริการและเผยแพร่อ้างถง หบังสอเทศบาลตำบลโนนสูง ท นม ๕๔๒๐๑ (สภ.)/๖๐ ลงวันที ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ร่างเทศบัญญัติตำบลฯ จานวน ๑ ฉบบ

ตามท่ีเทศบาลตำบลโนนสูง ส่งร่างเทศบัญญัติตำบล เร่ือง การจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือ 
ทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือนำเสนอนายอำเภอพิจารณา 
ลงนามให้ความเห็นขอบ น้ัน

นายอำเภอโนนสูง พิจารณาแล้วเห็นขอบในหลักการ จึงอาศัยอำนาจตามความใน 
มาตรา ๖๐ แห่งพระราขบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เห็นขอบให้เทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศใข้เทศบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าวได้ แล้วส่งสำเนาให้อำเภอทราบ 
จำนวน ๑ เล่ม รายละเอียดตามเอกสารท่ีส่งมาพร้อมน้ี

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(น''เยบรรดูลย่ พนรัตนบัณฑตยํ)
ปลดอำเภอ (เจาฬกงาฟทกรองจำนาญ ทารฟ้ Ifltt) ร้ทราราซการแพ0น.น รูอำนวฺพทรกอ'’พ ิ1ใา™unawu*,u- เพ่ือใล้รั.ดพราน-เนนonS£ น £(น:< ^ ^v<vn ไ.r

นายอำเภอโนนสูง

''จytfUcjyJ) 5̂\๐<
สำนักงานส่งเสริมการปกครองทองถืน̂ เภอโนนสูง 
โทร./โทรสาร ๐-๔๔๓๗-๙๑๓๔
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นายก4พศมนตรีตำน*บันนสูง
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