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เทศบญัญตัเิทศบาลตําบลชะมาย 
เรื่อง  การจําหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
………………………………….. 

 
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะมาย  ว่าด้วยการจําหน่ายสินค้าในที่

หรือทางสาธารณะ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.
๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘ 
และมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  ให้อํานาจให้กระทําได้  
เทศบาลตําบลชะมายโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลชะมายและ  โดยอนุมัติของผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ เทศบัญญัติน้ีเรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะมาย  เรื่อง  การจําหน่ายสินค้าใน
ที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตําบลชะมาย  เมื่อได้ประกาศโดยเปิดเผยที่
สํานักงานเทศบาลตําบลชะมายแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ นับแต่วันที่เทศบัญญัติน้ีใช้บังคับเป็นต้นไป  ให้ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วน
ตําบลชะมาย  เรื่อง  การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.๒๕๔๓ 

บรรดาข้อบัญญัติ  เทศบัญญัติ  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่งอ่ืนในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
เทศบัญญัติน้ี  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติน้ีให้ใช้เทศบัญญัติน้ีแทน 

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัติน้ี 
     “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
              “เร่ขาย”  หมายความว่า  การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  โดยมิได้จัด
วางอยู่ในที่หน่ึงที่ใดเป็นปกติ  ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางนํ้า 

“สินค้า”  หมายความว่า  สิ่งของที่ซื้อขายกัน 
          “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีตําบลชะมาย 
           “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งต้ังจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 
           “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้

ปฏิบัติหน้าที่  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  และเทศบัญญัติน้ี 
ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดย

ลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หน่ึงที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก         
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๖ การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปน้ี             

(๑) ไม่จําหน่ายสินค้าในบริเวณที่เทศบาลตําบลชะมายประกาศห้าม 
(๒) แต่งกายสะอาด  สุภาพเรียบร้อย 



๒ 

 

            (๓) จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ย่ืนล้ําบริเวณที่กําหนด  ร่มหรือผ้าใบ
บังแดดรวมทั้งผู้จําหน่ายและผู้ช่วย  ต้องไม่ล้ําลงมาในผิวจราจร 

            (๔) แผงสําหรับวางขาย  เช่น  แคร่  แท่น  โต๊ะ  ต้องทําด้วยวัตถุแข็งแรงมีขนาด
และความสูงจากพ้ืนตามที่เทศบาลตําบลชะมายกําหนด 

            (๕) รักษาความสะอาดบริเวณที่จําหน่ายสินค้าอยู่เสมอ  ทั้งในระหว่างทําการค้า
และหลังจากเลิกทําการค้าแล้ว 

           (๖) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ 
            (๗) ให้จัดวางสินค้าที่จําหน่ายบนแผง  หรือจัดวางในลักษณะอ่ืนตามที่เทศบาล

ตําบลชะมายกําหนด 
            (๘) ห้ามพาดติดต้ังวางแผงค้าเกาะเกี่ยวสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์

เก่ียวกับการขายรวมตลอดถึงการตอกตะปู  ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหน่ึงสิ่งใดกับดอกไม้  หรือต้นไม้โดย
เด็ดขาด 
             (๙) ห้ามใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดัง 

            (๑๐) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียง  หรือเปิดวิทยุเทป  หรือกระทําการโดยวิธีอื่นใดที่
ก่อให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อ่ืน 

            (๑๑) ห้ามนํารถยนต์  รถจักรยานยนต์  หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพ่ือ
จําหน่ายสินค้า 

            (๑๒) หลังจากเลิกทําการค้า  ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการค้าออก
จากบริเวณที่อนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า 

            (๑๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  พนักงานเจ้าหน้าที่และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ  ประกาศ  
ข้อบังคับและคําสั่งเทศบาลตําบลชะมาย 

ข้อ ๗ การจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ  ผู้จําหน่ายและผู้ช่วย
จําหน่ายต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

           (๑) ปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ  ๖ (๑) – (๑๓) 
            (๒) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขนและสวมผ้ากันเป้ือนที่สะอาดเรียบร้อย  รวมท้ัง

สวมรองเท้าขณะเตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุง  หรือจําหน่ายอาหาร  
            (๓) ตัดเล็บมือให้สั้น  ถ้ามีบาดแผล  บาดเจ็บ  ถูกลวกหรือละคายเคืองผิวหนัง

บริเวณมือหรือน้ิวมือ  ต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย 
            (๔) ไม่สูบบุหรี่  ขบเคี้ยว  รับประทานอาหารในขณะเตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุง

หรือจําหน่ายอาหาร  หรือไม่ไอจามรดบนอาหาร 
            (๕) ที่เตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และแผงวางจําหน่ายอาหารต้องสูงจากพ้ืน

อย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร 
               (๖) การจําหน่ายอาหารท่ีต้องมีการล้างภาชนะอุปกรณ์  จะต้องมีที่ล้างภาชนะ
อุปกรณ์และวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร  และต้องไม่ถ่ายเทนํ้าล้างภาชนะที่มีเศษ
อาหารลงพ้ืนหรือลงสู่ท่อระบายนํ้าสาธารณะ 

            (๗) รักษาเคร่ืองมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ใช้ในการจําหน่ายอาหารให้
สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 



๓ 

 

            (๘) ให้ปกปิดอาหาร  เครื่องปรุงอาหาร  ภาชนะใส่อาหาร  เครื่องมือ  เครื่องใช้ 
สําหรับประกอบอาหารด้วยอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันฝุ่นละออง  แมลงวัน  และสัตว์ซึ่งเป็นพาหะนํา
โรค  รวมทั้งดูแลรักษาให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

 (๙) ใช้นํ้าสะอาดในการทํา  ประกอบ  ปรุง  แช่ล้างอาหาร  ภาชนะเคร่ืองใช้  และ 
ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 

 (๑๐) ใช้วัสดุ  ภาชนะอุปกรณ์ที่สะอาด  ปลอดภัยสําหรับใส่หรือเตรียม  ประกอบ  
ปรุง  และจําหน่ายอาหาร 

 (๑๑) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยโดยแยกประเภทเป็นแบบแห้งและเปียกที่ถูก 
สุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ  และไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายนํ้าหรือทางสาธารณะ 

 (๑๒) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมท้ังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญ 
เน่ืองจากการจําหน่าย  เตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

ข้อ ๘ การเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายต้องปฏิบัติ 
ดังต่อไปน้ี 

 (๑) ไม่จําหน่ายสินค้าในบริเวณที่เทศบาลตําบลชะมายประกาศห้าม 
 (๒) แต่งกายสะอาด  สุภาพเรียบร้อย 
 (๓) มูลฝอยจากการเร่ขาย  ห้ามทิ้งลงในที่หรือทางสาธารณะ 
 (๔) ในขณะเร่ขายสินค้า  ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือส่งเสียงดัง

จนเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อ่ืน 
 (๕) ห้ามนํารถยนต์  รถจักรยานยนต์  หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพ่ือขาย

สินค้า 
 (๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน 

สาธารณสุขพนักงานเจ้าหน้าที่  และตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ 
ประกาศ  และคําสั่งของเทศบาลตําบลชะมาย 

ข้อ ๙ การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ  ผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่าย
จะต้องปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

(๑) ปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ  ๘ (๑) – (๖) 
(๒) อาหารท่ีเร่ขายต้องสะอาด  ปลอดภัย 
(๓) ใช้วัสดุภาชนะหีบห่อที่สะอาด  ปลอดภัยสําหรับใส่อาหาร 
(๔) ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ใช้ในการเร่ขายอาหารให้ 

สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
(๕) จัดอาหารแยกตามประเภทของสินค้าให้เป็นระเบียบ 

  (๖) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน  สะอาดเรียบร้อยและสวมรองเท้าขณะทําการเร่
ขายอาหาร 

(๗) ตัดเล็บมือให้สั้น  ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย 
(๘) ไม่สูบบุหรี่  หรือไอจามรดบนอาหารในขณะขาย 

ข้อ ๑๐ ห้ามผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายประกอบกิจการเมื่อมีเหตุควรเช่ือว่าตนเป็น
โรคติดต่อที่ระบุไว้  หรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจสอบปรากฏว่าตนเป็นพาหนะของโรค 
และได้รับแจ้งความเป็นหนังสือ  แจ้งว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อซึ่งระบุไว้ดังต่อไปน้ี  คือ 



๔ 

 

 
(๑)   วัณโรค 
(๒)   อหิวาตกโรค 
(๓)   ไข้ไทฟอยด์ 
(๔)   ไข้หัด 
(๕)   โรคบิด 
(๖)   ไข้สุกไส 
(๗)   โรคคางทูม 
(๘)   โรคเรื้อน 
(๙)   โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
(๑๐) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 
(๑๑) โรคอ่ืนๆ ตามท่ีทางราชการกําหนด 

ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ต้องอยู่ภายใต้
เง่ือนไข  ดังต่อไปน้ี 

(๑) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อ  หรือพาหะของโรคติดต่อตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๐ 
(๒) เง่ือนไขอ่ืนตามที่เทศบาลตําบลชะมายกําหนด 

ข้อ ๑๒ ถ้าปรากฏว่าผู้จําหน่ายหรือผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ผู้ใดเป็น 
โรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ  ๑๐  ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าถ้าอนุญาต
ให้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต่อไป  จะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงแก่สุขภาพของ
ประชาชน  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตของผู้น้ันเสีย 

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่าย  ต้องจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
ตามเวลาที่เทศบาลตําบลชะมายกําหนด 

ข้อ ๑๔ ผู้ใดจะขอรับใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ให้
ย่ืนคําขอตามแบบและเง่ือนไข  พร้อมด้วยหลักฐานที่เทศบาลตําบลชะมายกําหนด  และรูปถ่ายหน้า
ตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด ๑ x ๑  น้ิว  จํานวน  ๓  รูป 

ข้อ ๑๕ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ 
อนุญาตแล้ว  ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดไว้ให้ออกใบอนุญาตหรือ 
มีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบ  กรณีไม่อาจออกใบอนุญาตได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ  แต่ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ทั้งหมด  แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้
ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่ต้องส่งคืนคําขออนุญาตให้ส่งคืนคําขอ
พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันที่ได้รับคําขอ  ในกรณีที่มี
เหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้  ภายใน
กําหนดตามวรรคหน่ึง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งรายการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคร้ัง  ให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดตาม
วรรคหน่ึง  หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วน้ันแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัติ  ภายในกําหนด
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาต   ผู้แทนหรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับแจ้ง



๕ 

 

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะต้องชําระค่าปรับ 
เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่  ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิก
ดําเนินกิจการน้ีก่อนถึงกําหนดที่จะต้องชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าว  ถ้าผู้จําหน่ายสินค้าหรือเร่ขาย
สินค้าค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้น้ันหยุด
ดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๑๗ ในขณะทําการจําหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตต้องจําหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าตามประเภทสินค้าและลักษณะการจําหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะที่ได้รับอนุญาต  ผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่จําหน่าย
สินค้า  

ข้อ ๑๘ ใบอนุญาตฉบับหน่ึงให้ใช้ได้เฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ช่วยจําหน่ายในที่หรือทาง
สาธารณะ  ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตไม่เกินหน่ึงคนและห้ามไม่ให้โอนใบอนุญาต 

ข้อ ๑๙ เมื่อผู้ได้ใบอนุญาตประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตให้จําหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าใน
ที่หรือทางสาธารณะ  ให้ย่ืนคําขอตามแบบและเง่ือนไข  พร้อมด้วยหลักฐานที่เทศบาลตําบลชะมาย 
กําหนดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เมื่อย่ืนคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไป
ได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  การพิจารณาต่อใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามข้อ 
๑๕ 

ข้อ ๒๐ ใบอนุญาตให้มีอายุหน่ึงปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
ข้อ ๒๑ เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบการต่อไป  ให้ย่ืนคําขอบอกเลิกการ

ดําเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ ๒๒ หากผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทสินค้า  หรือลักษณะ

วิธีการจําหน่าย  หรือสถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตหรือรายการอ่ืนใด 
ให้ย่ืนคําร้องขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  และจะทําการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จด
แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว 

ข้อ ๒๓  หากปรากฏว่าใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผู้ได้รับใบ 
อนุญาตจะต้องย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐาน
ดังต่อไปน้ี 

(๑) เอกสารแจ้งความต่อสถานีตํารวจ   กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย   หรือ 
(๒) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
(๓) รูปถ่ายของผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่าย  ขนาด  ๑ x ๑  น้ิว  จํานวนคน 

ละ ๒ รูป 
ข้อ ๒๔ การออกใบแทนใบอนุญาต  หรือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์

วิธีการและเง่ือนไข  ดังน้ี 
(๑) ใบแทนใบอนุญาตให้ประทับตราสีแดงคําว่า “ใบแทน” กํากับไว้ด้วยและให้มี 

วัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือช่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน  



๖ 

 

(๒) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือ 
ชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แล้วแต่กรณี  และเล่มที่  เลขที่  ปีพ.ศ. ของใบแทน
ใบอนุญาต 

ข้อ ๒๕ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  และเทศ
บัญญัติน้ี  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  เจ้าพนักงานสาธารณสุขและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ  ดังน้ี 
   (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ  มาให้ถ้อยคําหรือแจ้งข้อเท็จจริง  หรือทําคําช้ีแจง 
เป็นหนังสือ  หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ 
ตก  หรือในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุม  ใ ห้เ ป็นไปตามเทศบัญญั ติ น้ีหรือตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  ในการน้ีให้มีอํานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียก
หลักฐานที่เก่ียวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่น้ัน  

๑.  แนะนําให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องตามเง่ือนไขในใบอนุญาต  ตามเทศ
บัญญัติน้ี  หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

๒. ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ  ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือ
ประโยชน์ในการดําเนินคดี  หรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเป็น 

๓. เก็บหรือนําสินค้าหรือสิ่งของใดๆ  ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือก่อให้เกิด 
เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใดๆ  เป็นปริมาณตามสมควร  เพ่ือเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ
ตามความจําเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา 

ข้อ ๒๖ หากผู้จําหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ      
สาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.
๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัติน้ี  หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กําหนดไว้เก่ียวกับการดําเนินกิจการ
น้ัน  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้น้ันแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้  และถ้าผู้น้ันไม่แก้ไข
หรือถ้าการจําหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าที่จะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้น้ันหยุดกิจการไว้ทันทีเป็นการ
ช่ัวคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายก็ได้  คําสั่งดังกล่าวให้
กําหนดระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามคําสั่งไว้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  เว้นแต่  เป็นคําสั่งให้หยุดดําเนินกิจการ
ทันที 

ข้อ ๒๗ ถ้าเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้อง  หรือมีการกระทําใดๆ  ที่ฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัติน้ีในอันที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชนส่วนรวม  ซึ่งสมควรจะดําเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน  ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมี
อํานาจออกคําสั่งให้ผู้กระทําการไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าว  แก้ไขหรือระงับเหตุน้ันหรือดําเนินการ
ใดๆ  เพ่ือแก้ไขหรือระงับเหตุน้ันได้ตามสมควร  แล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 

ข้อ ๒๘ ถ้าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัติน้ี
หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่รับใบอนุญาต
น้ัน  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินสิบห้าวัน 



๗ 

 

ข้อ ๒๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบ 
อนุญาต 

๑. ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 

๒ . ต้องคําพิพากษาถึงที่สุด  ว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการ 
สาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัติน้ี 

๓. ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัติน้ี  หรือเง่ือนไข
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับขออนุญาต  และการ
ไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องน้ัน  ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓๐ การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามข้อ  ๑๖  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบ 
อนุญาต  ผู้แทนหรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้ได้รับใบอนุญาต  ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้
จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะหยุดจําหน่ายสินค้า  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้จําหน่ายสินค้าหรือผู้รับใบอนุญาตทราบแล้วกรณี  ในกรณีไม่
พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าว  ให้ส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดหนังสือน้ันไว้ใน
ที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของผู้ต้องรับหนังสือ  และให้ถือว่าผู้น้ันได้ทราบ
หนังสือต้ังแต่วันที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้  จนกว่าจะพ้นกําหนดหน่ึงปีนับแต่วันที่สั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคําสั่งตาม  ข้อ  ๑๖  วรรคสอง , ข้อ  ๒๖  หรือมี
คําสั่งไม่ออกใบอนุญาตตาม  ข้อ  ๑๕   หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตาม  ข้อ  ๑๙  หรือเพิก
ถอนใบอนุญาตตามข้อ  ๑๒ , ข้อ  ๒๙  หรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีคําสั่งตาม  ข้อ  ๒๗  ถ้าผู้ที่
ได้รับคําสั่งไม่พอใจคําสั่งดังกล่าว  ผู้น้ันมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่งการอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึง  ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง  เว้น
แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคําสั่งน้ันไว้ช่ัวคราว 
คําสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๓๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดไว้  ในใบ 
อนุญาตเทศบัญญัติ  ข้อ  ๑๗  วรรคแรก  มีความผิดตามข้อ ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติ  ข้อ  ๕  หรือฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กําหนด
บริเวณที่หรือทางสาธารณะ  หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าว  เป็นเขตห้ามจําหน่ายหรือซื้อ
สินค้าโดยเด็ดขาด  มีความผิดตามมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะ  
หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพ้ืนที่ดังกล่าว  เป็นเขตที่ห้ามจําหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท  หรือ
เป็นเขตหวงห้ามจําหน่ายสินค้าตามกําหนดเวลา  หรือเป็นเขตห้ามจําหน่ายสินค้าโดยวิธีการจําหน่าย
ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  หรือกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการจําหน่ายสินค้าใน



๘ 

 

บริเวณน้ันหรือฝ่าฝืนเทศบัญญัติ ข้อ ๖ , ข้อ ๗ , ข้อ ๘ , ข้อ ๙ , ข้อ ๑๐ , ข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๓ มี
ความผิดตามมาตรา  ๗๘  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก  หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารหรือ
หลักฐาน  หรือขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เจ้า
พนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามเทศบัญญัติ  ข้อ  ๒๕  มีความผิดตามมาตรา  ๗๙ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๗ ผู้ดําเนินการผู้ใดดําเนินกิจการในระหว่างที่มีคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้หยุด
ดําเนินกิจการหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามเทศบัญญัติข้อ ๒๖ , ข้อ ๑๖ 
วรรค สอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร  มีความผิดตามมาตรา  ๘๐  แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ตามเทศบัญญัติข้อ  ๒๗  โดย
ไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร  หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  มี
ความผิดตามมาตรา  ๘๑  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๙ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติข้อ ๑๗ วรรคสอง , ข้อ ๒๓ มีความผิดตาม 
มาตรา  ๘๓  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

ข้อ ๔๐ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดําเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต  มีความผิดตาม
มาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

ข้อ ๔๑  ผู้รับใบอนุญาตก่อนวันใช้เทศบัญญัติน้ี  ให้ผู้น้ันประกอบกิจการนั้นต่อไปได้เสมือน
เป็นผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ีแล้ว  แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุและผู้น้ันยังคงประสงค์จะ 
ดําเนินกิจการต่อไป  ผู้น้ันจะต้องมาดําเนินการขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ีก่อนการดําเนินการ  

ข้อ ๔๒ ให้นายกเทศมนตรีตําบลชะมายรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี  และให้มี
อํานาจออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี  

 
 
 

ประกาศ  ณ วันที่            เดือน                  พ.ศ. 
 
(ลงช่ือ) 

                     (นายประพัฒน์   รักษศ์รีทอง) 
                        นายกเทศมนตรีตําบลชะมาย 
  
 

เห็นชอบ 
 
(ลงช่ือ)    

          (นายวิโรจน์    จิวะรังสรรค์) 
     ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 



๙ 

 

 
 
 
 

บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียม 
 
 

ลําดับ รายการ บาท 

๑ 
 

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หน่ึงใดเป็นปกติ 

  
ฉบับละ 

 

 
 
 

๕๐๐ 
 

๒ อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทาง 
สาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย 

  
ฉบับละ 

 
 

 
 
 

๕๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 
แบบ ส.ณ.๑ 

คําขอรบัใบอนุญาตเปน็ผู้จําหนา่ยสนิคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ 
 

เขียนที่….....…………….…………………………………… 

 

    วันที…่…………เดือน………………………..พ.ศ……………….. 
ข้าพเจ้า………………………………………………..…………………..อายุ…….…….ปี สัญชาติ…………..….. 

อยู่บ้านเลขที่…………….ตรอก/ซอย………….………….………..ถนน…………………………..……..หมู่ที…่………... 
แขวง/ตําบล……………………….เขต/อําเภอ……………………………จังหวัด……………………………………………
โทรศัพท…์………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะสินค้า  ประเภท……………... 
……..………………………………………………………………………….……………ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

๑. ช่ือผู้ช่วยจําหน่าย…………………………………………………………………………………………….………. 
๒. สถานที่เร่ขาสินค้า..………………………………………………………………………………………………….. 
๓. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ 

๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงคร่ึงตัวไม่สวมหมวก   ไม่สวมแว่นตาดํา   ขนาด ๑x๑ ½ นิ้ว 
ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่าย จํานวนคนละ ๓ รูป 

๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ช่วยจําหน่าย 
๓.๔ ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่าย 
๓.๕ แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ต้ังจําหน่ายสินค้า 
 
 

แผนทีส่ังเขป 
 

 
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

(ลงช่ือ).……………………………….………….ผู้ขอรับใบอนุญาต 
               (…………..……………………………..) 
 

 



๑๑ 

 

แบบ ส.ณ.๒ 

 

ใบอนญุาตจําหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 

 
 

 
   ที่ติดรูป         ผู้ได้รับใบอนุญาต       ที่ติดรูป         ผู้ช่วยจําหน่าย 
๑x๑ ½ น้ิว    ช่ือ………………………………….              ๑x๑ ½ น้ิว     ช่ือ…………………………............    

       นามสกลุ…………………………..                                นามสกุล…………………………… 
 

เล่มที…่……………….เลขที…่……../…………… สํานักงานเทศบาล………………………................... 
อนุญาตให…้………………………….………….สัญชาติ………….…………………อายุ…………………….ปี 

อยู่บ้านเลขที่…………..…ตรอก/ซอย…….…………………...ถนน…………………………………หมู่ที่……….……. 
แขวง/ตําบล……………..………..…….เขต/อําเภอ………………..……………จังหวัด……………….…………………
โทรศัพท…์……………………………………………………………………………………………………………….……………. 

๑. จําหน่ายสนิค้าในที่เรียกทางสาธารณะสินค้า ประเภท…………………………………………….… 
๒. สถานที่จําหน่ายอยู่ สินคา้…………………………………………………………………………………….., 

ตรอก/ซอย…………………..…………………ถนน………………..………..…….………….หมู่ที่…………………..…….
แขวง/ตําบล…………………..……เขต/อําเภอ……………………….……จังหวัด……………………………………….. 

๓. ใบอนุญาตน้ีให้ใช้เฉพาะผูไ้ด้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่าย 
๔. ค่าธรรมเนียมฉบับละ ๕๐๐ บาทต่อปี ใบเสร็จรับเงินเล่มที…่……………………………………..…

เลขที…่…………………................วันที่……….……..เดือน…………………………………..พ.ศ………………………… 
๕. ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่………………..เดือน………………….…..….พ.ศ…………………… 
                              

       ออกให้ ณ วันที่……………..เดือน…………………….……..…….พ.ศ…………………… 

 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………………... 
(……………………………….………………) 

                                                                           เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

 
 
 
 

  
 
 
 



๑๒ 

 

 
รายการต่ออายุใบอนญุาต 

 
 

ว/ด/ป 
อนุญาต 

ว/ด/ป 
สิ้นอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน 
 

ลงช่ือ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  เล่มที ่ เลขที ่ ว/ด/ป  
      
      
 
คําเตือน ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องสามารถแสดงใบอนุญาตได้ตลอดเวลาที่จําหน่ายสินค้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 



๑๓ 

 

แบบ ส.ณ.๓ 
ด้านหน้า 

 

 
 
 

มีบัตรสุขลักษณะประจําตัวผู้ได้รับใบอนุญาตจําหน่ายสินค้า 
ในที่หรือทางสาธารณะ 

                        
                         ที่ติดรูป                                                          ที่ติดรูป 
                      ๑x๑ ½ น้ิว                                                ๑x๑ ½ น้ิว 

 
สํานักงานเทศบาลตําบลชะมาย 

………………………… 

 

ช่ือ……………………………............................                         ช่ือ……………………………………………………….. 
                       (ผู้ได้รับใบอนุญาต)                                                          (ผู้ช่วยจําหน่าย) 

ใบอนุญาตเล่มที่……………………………..………………….เลขที…่……………………………………………..………………….  
ที่อยู่……………………………………………………………………………………..………………………………………………………... 
จําหน่ายสินค้าประเภท………………………………………………………………….…………………………………………………… 
ช่วงเวลาจําหน่ายสินค้า……………………………………………………………………………………………………………………... 
สถานที่จําหน่ายสินค้า………………………………………………………………………………..……………………………………… 
             …………………………………………………….                        …………………….……………………………….. 
                 ลายมือช่ือผู้ได้รับใบอนุญาต                                         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
ด้านหลัง 

 
 

คําเตือน 
ข้อ ๑  ให้ติดบัตรสุขลักษณะประจําตัวไว้ที่หน้าอกเสื้อตลอดเวลาที่จําหน่ายสินค้า 
ข้อ ๒  บัตรสุขลักษณะประจาํตัวน้ีใช้ประกอบกับใบอนุญาต 

 
 

วันออกบัตร……………….…………………….           บัตรหมดอายุ……………………………………….. 

 
 



๑๔ 

 

 
แบบ ส.ณ.๔ 

คําขอรบัใบอนุญาตเปน็ผูเ้รข่ายสนิค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 
 
เขียนที่……………………………………………..………. 
 

   วันที…่………….….เดือน………………………………พ.ศ……………….. 
 

ข้าพเจ้า……………………….……………………………………………..………….อายุ………….………..……..ปี 
สัญชาติ………………..….………..อยู่บ้านเลขที่………………………..ตรอก/ซอย…………………….……………….. 
ถนน………………..………….หมู่ที่…………….……………แขวง/ตําบล………………………………..……………………. 
เขต/อําเภอ……………………………….………จังหวัด……………………………………………..…………………………… 

 
ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะสินค้าประเภท……………….. 

………………………………………………………………………………………..…….ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี 
๑. ช่ือผู้ช่วยจําหน่าย…………………………………………………………………………………………………….. 
๒. สถานที่เร่ขาย

สินค้า………………………………………………………………………………………………….. 
๓. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ 

๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงคร่ึงตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑x๑ ½ น้ิว 
๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ช่วยจําหน่าย 
๓.๔ ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่าย 

 
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 
                                               (ลงช่ือ)……….…………………………………..ผู้ขอรับใบอนุญาต 

                                   (…………………………..………………) 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 



๑๕ 

 

 
แบบ ส.ณ.๕ 

 

ใบอนญุาตเร่ขายสนิคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ 

 

 
    ที่ติดรูป             ผู้ได้รับใบอนุญาต     ที่ติดรูป    ผู้ช่วยจําหน่าย 
  ๑x๑ ½ น้ิว    ช่ือ………………….……………….…      ๑x๑ ½ น้ิว      ช่ือ…………………………………..……. 

         นามสกุล……………..…….……….                      นามสกุล……………………………… 
 

เล่มที…่……………….เลขที…่……../…………… สํานักงานเทศบาล……………………………... 
อนุญาตให…้…………………………………………………….สัญชาติ………………………………….. 

อายุ……………..……….ปี  อยู่บ้านเลขที…่……………..………ตรอก/ซอย……………………………………………….
ถนน……………………..…………………หมู่ที…่…………….……… แขวง/ตําบล…………………….………………….….
เขต/อําเภอ……………………………………จังหวัด………………………………………….……โทรศัพท์…………………. 

  ๑. เร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะสินค้าประเภท……………………………………...…………….. 
            ๒. สถานที่เร่ขายอยู่ในพ้นที่ที่มีการประกาศผ่อนผันให้จําหน่ายสินค้าได้ในทอ้งที่
เขต…………………………..…ตรอก/ซอย………..……….………………ถนน……………………….…หมู…่…………..….
แขวง/ตําบล……………..……………. เขต/อําเภอ…………………………………จังหวัด…………………………………. 

๓. ใบอนุญาตน้ีให้ใช้เฉพาะผูไ้ด้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่าย 
๔. ค่าธรรมเนียมฉบับละ ๕๐ บาทต่อปี ใบเสร็จรับเงินเล่มที ่…………..…..…เลขที…่………….… 

วันที่…………..……..เดือน………………………..………………..พ.ศ…..…………………………………………..………….. 
๕.ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี..………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่……………..เดือน………………….…………พ.ศ…………….……… 

 

ออกให้ ณ วันที่…………..เดือน…………………………………พ.ศ……………………… 

 
 

(ลงช่ือ)………………………………………………………… 
(……………………………..………………………) 
         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



๑๖ 

 

 
รายการต่ออายุใบอนญุาต 

 
 
 

ว/ด/ป 
อนุญาต 

ว/ด/ป 
สิ้นอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน 
 

ลงช่ือ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  เล่มที ่ เลขที ่ ว/ด/ป  
      
      
 
คําเตือน ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องสามารถแสดงใบอนุญาตได้ตลอดเวลาที่จําหน่ายสินค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  

 
 

 
 



๑๗ 

 

แบบ ส.ณ.๖ 
 

    ด้านหน้า 

 

 
 
 

มีบตัรสุขลกัษณะประจําตัวผู้ไดร้บัใบอนญุาตเร่ขายสนิค้า 
ในทีห่รือทางสาธารณะ 

                         
                          ที่ติดรปู                                                          ที่ติดรปู 
                      ๑x๑ ½ น้ิว                                                 ๑x๑ ½ น้ิว 

สํานักงานเทศบาลตําบลชะมาย   
………………………… 

ช่ือ…………………………………………………………                             ช่ือ………………………………………….……………. 
          (ผู้ได้รับใบอนุญาต)                                                            (ผู้ช่วยจําหน่าย) 

 

ใบอนุญาตเล่มที่………………………………..……….เลขที…่………………………………………………………………….……………….  
ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………... 
จําหน่ายสินค้าประเภท……………………………………………………………………………………………………………..……………… 
ช่วงเวลาจําหน่ายสินค้า…………………………………………………………………………………………………………………..………... 
สถานที่จําหน่ายสินค้า………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 
              ……………………………….……………………..                         ……………………………………………………….. 

    ลายมือช่ือผู้ได้รับใบอนุญาต                                            เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
ด้านหลัง 
 
 

คําเตือน 

 

ข้อ ๑  ให้ติดบัตรสุขลักษณะประจําตัวไว้ที่หน้าอกเสื้อตลอดเวลาที่เร่ขายสินค้า 
ข้อ ๒  บัตรสุขลักษณะประจาํตัวน้ีใช้ประกอบกับใบอนุญาต 

 
 

วันออกบัตร……………………………...........……….           บัตรหมดอายุ………..........…………………………… 

  
 



๑๘ 

 

แบบ ส.ณ.๗ 

 

คําขอต่ออายุใบอนญุาตเปน็ผู้จําหน่ายหรอืเร่ขายสนิคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ 
 

  เขียนที…่……………………………………………….…..  
วันที่……………เดือน…………………..………….พ.ศ……………… 

 
ข้าพเจ้า………………………………………………...............อายุ….……….ปี สัญชาติ………………………. 

อยู่บ้านเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………………..……..ถนน…………………....…..หมู่ที่………………… 
แขวง/ตําบล…………..……….เขต/อําเภอ……………..…จังหวัด……………………………โทรศัพท์………………… 

ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จําหน่ายหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะสินค้า                
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 

๑. บริเวณที่จําหน่ายหรือเร่ขายสินค้า…………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๒. ช่ือผู้ช่วยจําหน่าย…………………………………………………………………………………………………….. 
๓. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ 

๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงคร่ึงตัวไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑x๑ ½ น้ิว 
      ของผู้ขอรบัใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่าย จํานวนคนละ ๓ รูป 
๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ช่วยจําหน่าย 
๓.๔ ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่าย 
๓.๕ แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ต้ังจําหน่ายสินค้า 

 

แผนทีส่ังเขป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

   (ลงช่ือ)……………………………….…..…..………..ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                          (…………………………….............………..) 



๑๙ 

 

 
แบบ ส.ณ.๘ 

คําร้องขออนญุาตการตา่ง ๆ 
 

เขียนที่…………………………………………. 
 

     วันที…่…….เดือน……………………พ.ศ………...... 
 

ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………..อายุ………..……ปี 
สัญชาติ……………………อยู่บ้านเลขที…่……………..ตรอก/ซอย…………….……….ถนน……………………..….
หมู่ที…่………แขวง/ตําบล………………..…………เขต/อําเภอ…………………….……จังหวัด……………………….
โทรศัพท…์……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขอย่ืนคําร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น……………………………………………………………………………………….…. 

 
ด้วย…………………………………………………………………………………….……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
จึงมีความประสงค์………………………………………………………..…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

 
(ลงช่ือ)……………………………………………ผู้ขอรับใบอนุญาต 

                                                            (……………………….………….………) 
 
 


