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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลชะมาย 
เรื่อง  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
………………………………….. 

 
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลชะมาย  ว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าในที่

หรือทางสาธารณะ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.
๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘ 
และมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  ให้อ านาจให้กระท าได้  
เทศบาลต าบลชะมายโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลชะมายและ  โดยอนุมัติของผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลชะมาย  เรื่อง  การจ าหน่ายสินค้าใน
ที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลชะมาย  เมื่อได้ประกาศโดยเปิดเผยที่
ส านักงานเทศบาลต าบลชะมายแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป  ให้ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วน
ต าบลชะมาย  เรื่อง  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.๒๕๔๓ 

บรรดาข้อบัญญัติ  เทศบัญญัติ  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าสั่งอ่ืนในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
เทศบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
     “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
              “เร่ขาย”  หมายความว่า  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  โดยมิได้จัด
วางอยู่ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ า 

“สินค้า”  หมายความว่า  สิ่งของที่ซื้อขายกัน 
          “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
           “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 
           “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้

ปฏิบัติหน้าที่  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  และเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดย

ลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย   เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก         
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๖ การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้             

(๑) ไม่จ าหน่ายสินค้าในบริเวณท่ีเทศบาลต าบลชะมายประกาศห้าม 
(๒) แต่งกายสะอาด  สุภาพเรียบร้อย 



๒ 

 

            (๓) จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ยื่นล้ าบริเวณที่ก าหนด  ร่มหรือผ้าใบ
บังแดดรวมทั้งผู้จ าหน่ายและผู้ช่วย  ต้องไม่ล้ าลงมาในผิวจราจร 

            (๔) แผงส าหรับวางขาย  เช่น  แคร่  แท่น  โต๊ะ  ต้องท าด้วยวัตถุแข็งแรงมีขนาด
และความสูงจากพ้ืนตามที่เทศบาลต าบลชะมายก าหนด 

            (๕) รักษาความสะอาดบริเวณที่จ าหน่ายสินค้าอยู่เสมอ  ทั้งในระหว่างท าการค้า
และหลังจากเลิกท าการค้าแล้ว 

           (๖) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ 
            (๗) ให้จัดวางสินค้าที่จ าหน่ายบนแผง  หรือจัดวางในลักษณะอ่ืนตามที่เทศบาล

ต าบลชะมายก าหนด 
            (๘) ห้ามพาดติดตั้งวางแผงค้าเกาะเกี่ยวสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์

เกี่ยวกับการขายรวมตลอดถึงการตอกตะปู  ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับดอกไม้  หรือต้นไม้โดย
เด็ดขาด 
             (๙) ห้ามใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดัง 

            (๑๐) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียง  หรือเปิดวิทยุเทป  หรือกระท าการโดยวิธีอ่ืนใดที่
ก่อให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น 

            (๑๑) ห้ามน ารถยนต์  รถจักรยานยนต์  หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพ่ือ
จ าหน่ายสินค้า 

            (๑๒) หลังจากเลิกท าการค้า  ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการค้าออก
จากบริเวณท่ีอนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า 

            (๑๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  พนักงานเจ้าหน้าที่และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ  ประกาศ  
ข้อบังคับและค าสั่งเทศบาลต าบลชะมาย 

ข้อ ๗ การจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ  ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วย
จ าหน่ายต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

           (๑) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๖ (๑) – (๑๓) 
            (๒) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขนและสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาดเรียบร้อย  รวมทั้ง

สวมรองเท้าขณะเตรียม  ท า  ประกอบ  ปรุง  หรือจ าหน่ายอาหาร  
            (๓) ตัดเล็บมือให้สั้น  ถ้ามีบาดแผล  บาดเจ็บ  ถูกลวกหรือละคายเคืองผิวหนัง

บริเวณมือหรือนิ้วมือ  ต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย 
            (๔) ไม่สูบบุหรี่  ขบเคี้ยว  รับประทานอาหารในขณะเตรียม  ท า  ประกอบ  ปรุง

หรือจ าหน่ายอาหาร  หรือไม่ไอจามรดบนอาหาร 
            (๕) ที่เตรียม  ท า  ประกอบ  ปรุง  และแผงวางจ าหน่ายอาหารต้องสูงจากพ้ืน

อย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร 
               (๖) การจ าหน่ายอาหารที่ต้องมีการล้างภาชนะอุปกรณ์  จะต้องมีที่ล้างภาชนะ
อุปกรณ์และวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร  และต้องไม่ถ่ายเทน้ าล้างภาชนะที่มีเศษ
อาหารลงพ้ืนหรือลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ 

            (๗) รักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ใช้ในการจ าหน่ายอาหารให้
สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 



๓ 

 

            (๘) ให้ปกปิดอาหาร  เครื่องปรุงอาหาร  ภาชนะใส่อาหาร  เครื่องมือ  เครื่องใช้ 
ส าหรับประกอบอาหารด้วยอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันฝุ่นละออง  แมลงวัน  และสัตว์ซึ่งเป็นพาหะน า
โรค  รวมทั้งดูแลรักษาให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

 (๙) ใช้น้ าสะอาดในการท า  ประกอบ  ปรุง  แช่ล้างอาหาร  ภาชนะเครื่องใช้  และ 
ปฏิบัติให้ถกูสุขลักษณะอยู่เสมอ 

 (๑๐) ใช้วัสดุ  ภาชนะอุปกรณ์ท่ีสะอาด  ปลอดภัยส าหรับใส่หรือเตรียม  ประกอบ  
ปรุง  และจ าหน่ายอาหาร 

 (๑๑) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยโดยแยกประเภทเป็นแบบแห้งและเปียกที่ถูก 
สุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ  และไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน้ าหรือทางสาธารณะ 

 (๑๒) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญ 
เนื่องจากการจ าหน่าย  เตรียม  ท า  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

ข้อ ๘ การเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายต้องปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ไม่จ าหน่ายสินค้าในบริเวณท่ีเทศบาลต าบลชะมายประกาศห้าม 
 (๒) แต่งกายสะอาด  สุภาพเรียบร้อย 
 (๓) มูลฝอยจากการเร่ขาย  ห้ามทิ้งลงในที่หรือทางสาธารณะ 
 (๔) ในขณะเร่ขายสินค้า  ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือส่งเสียงดัง

จนเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น 
 (๕) ห้ามน ารถยนต์  รถจักรยานยนต์  หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพ่ือขาย

สินค้า 
 (๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน 

สาธารณสุขพนักงานเจ้าหน้าที่  และตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ 
ประกาศ  และค าสั่งของเทศบาลต าบลชะมาย 

ข้อ ๙ การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ  ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่าย
จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๘ (๑) – (๖) 
(๒) อาหารที่เร่ขายต้องสะอาด  ปลอดภัย 
(๓) ใช้วัสดุภาชนะหีบห่อท่ีสะอาด  ปลอดภัยส าหรับใส่อาหาร 
(๔) ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ใช้ในการเร่ขายอาหารให้ 

สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
(๕) จัดอาหารแยกตามประเภทของสินค้าให้เป็นระเบียบ 

  (๖) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน  สะอาดเรียบร้อยและสวมรองเท้าขณะท าการเร่
ขายอาหาร 

(๗) ตัดเล็บมือให้สั้น  ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย 
(๘) ไม่สูบบุหรี่  หรือไอจามรดบนอาหารในขณะขาย 

ข้อ ๑๐ ห้ามผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายประกอบกิจการเมื่อมีเหตุควรเชื่อว่าตนเป็น
โรคติดต่อที่ระบุไว้  หรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจสอบปรากฏว่าตนเป็นพาหนะของโรค 
และได้รับแจ้งความเป็นหนังสือ  แจ้งว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อซึ่งระบุไว้ดังต่อไปนี้  คือ 



๔ 

 

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

ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อ  หรือพาหะของโรคติดต่อตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๐ 
(๒) เงื่อนไขอ่ืนตามที่เทศบาลต าบลชะมายก าหนด 

ข้อ ๑๒ ถ้าปรากฏว่าผู้จ าหน่ายหรือผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ผู้ใดเป็น 
โรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ  ๑๐  ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าถ้าอนุญาต
ให้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต่อไป  จะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงแก่สุขภาพของ
ประชาชน  ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่มีอ านาจสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตของผู้นั้นเสีย 

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย  ต้องจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
ตามเวลาที่เทศบาลต าบลชะมายก าหนด 

ข้อ ๑๔ ผู้ใดจะขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   ให้
ยื่นค าขอตามแบบและเงื่อนไข  พร้อมด้วยหลักฐานที่เทศบาลต าบลชะมายก าหนด  และรูปถ่ายหน้า
ตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด ๑ x ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป 

ข้อ ๑๕ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ 
อนุญาตแล้ว  ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ให้ออกใบอนุญาตหรือ 
มีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบ  กรณีไม่อาจออกใบอนุญาตได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ  แต่ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ทั้งหมด  แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้
ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจ าเป็นที่ต้องส่งคืนค าขออนุญาตให้ส่งคืนค าขอ
พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันที่ได้รับค าขอ   ในกรณีที่มี
เหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้   ภายใน
ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งรายการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้ง  ให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดตาม
วรรคหนึ่ง  หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัติ   ภายในก าหนด
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาต   ผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับแจ้ง



๕ 

 

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องช าระค่าปรับ 
เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ  เว้นแต่  ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิก
ด าเนินกิจการนี้ก่อนถึงก าหนดที่จะต้องช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าว  ถ้าผู้จ าหน่ายสินค้าหรือเร่ขาย
สินค้าค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุด
ด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ ๑๗ ในขณะท าการจ าหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตต้องจ าหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าตามประเภทสินค้าและลักษณะการจ าหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะที่ได้รับอนุญาต  ผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่จ าหน่าย
สินค้า  

ข้อ ๑๘ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ได้เฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ช่วยจ าหน่ายในที่หรือทาง
สาธารณะ  ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตไม่เกินหนึ่งคนและห้ามไม่ให้โอนใบอนุญาต 

ข้อ ๑๙ เมื่อผู้ได้ใบอนุญาตประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าใน
ที่หรือทางสาธารณะ  ให้ยื่นค าขอตามแบบและเงื่อนไข  พร้อมด้วยหลักฐานที่เทศบาลต าบลชะมาย 
ก าหนดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เมื่อยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไป
ได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  การพิจารณาต่อใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามข้อ 
๑๕ 

ข้อ ๒๐ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
ข้อ ๒๑ เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบการต่อไป  ให้ยื่นค าขอบอกเลิกการ

ด าเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ ๒๒ หากผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทสินค้า  หรือลักษณะ

วิธีการจ าหน่าย  หรือสถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือรายการอ่ืนใด 
ให้ยื่นค าร้องขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  และจะท าการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จด
แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว 

ข้อ ๒๓  หากปรากฏว่าใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ  ผู้ได้รับใบ 
อนุญาตจะต้องยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารแจ้งความต่อสถานีต ารวจ   กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย   หรือ 
(๒) ใบอนุญาตเดิมกรณีช ารุดในสาระส าคัญ 
(๓) รูปถ่ายของผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย  ขนาด  ๑ x ๑  นิ้ว  จ านวนคน 

ละ ๒ รูป 
ข้อ ๒๔ การออกใบแทนใบอนุญาต  หรือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์

วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 
(๑) ใบแทนใบอนุญาตให้ประทับตราสีแดงค าว่า “ใบแทน” ก ากับไว้ด้วยและให้มี 

วัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน  



๖ 

 

(๒) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกท าลายหรือ 
ช ารุดในสาระส าคัญของใบอนุญาตเดิม  แล้วแต่กรณี  และเล่มที่  เลขที่  ปีพ.ศ. ของใบแทน
ใบอนุญาต 

ข้อ ๒๕ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  และเทศ
บัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  เจ้าพนักงานสาธารณสุขและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ  ดังนี้ 
   (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ  มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง  หรือท าค าชี้แจง 
เป็นหนังสือ  หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย ์
ตก หรือในเวลาท าการเ พ่ือตรวจสอบหรือควบคุม   ให้ เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้หรือตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียก
หลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น  

๑.  แนะน าให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาต  ตามเทศ
บัญญัตินี้  หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

๒. ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ  ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินคดี  หรือเพ่ือน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 

๓. เก็บหรือน าสินค้าหรือสิ่งของใดๆ  ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือก่อให้เกิด 
เหตุร าคาญจากอาคารหรือสถานที่ใดๆ  เป็นปริมาณตามสมควร  เพ่ือเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ
ตามความจ าเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา 

ข้อ ๒๖ หากผู้จ าหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ      
สาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.
๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัตินี้  หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการด าเนินกิจการ
นั้น  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้   และถ้าผู้นั้นไม่แก้ไข
หรือถ้าการจ าหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าที่จะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดกิจการไว้ทันทีเป็นการ
ชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายก็ได้   ค าสั่งดังกล่าวให้
ก าหนดระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  เว้นแต่  เป็นค าสั่งให้หยุดด าเนินกิจการ
ทันท ี

ข้อ ๒๗ ถ้าเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้อง  หรือมีการกระท าใดๆ  ที่ฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัตินี้ในอันที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชนส่วนรวม  ซึ่งสมควรจะด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน  ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมี
อ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าการไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าว  แก้ไขหรือระงับเหตุนั้นหรือด าเนินการ
ใดๆ  เพ่ือแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร  แล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 

ข้อ ๒๘ ถ้าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่รับใบอนุญาต
นั้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินสิบห้าวัน 



๗ 

 

ข้อ ๒๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบ 
อนุญาต 

๑. ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 

๒. ต้องค าพิพากษาถึงที่สุด   ว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการ 
สาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัตินี้ 

๓. ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับขออนุญาต  และการ
ไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น  ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓๐ การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามข้อ  ๑๖  ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบ 
อนุญาต  ผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ได้รับใบอนุญาต  ทราบค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้
จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะหยุดจ าหน่ายสินค้า  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต  ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้จ าหน่ายสินค้าหรือผู้รับใบอนุญาตทราบแล้วกรณี  ในกรณีไม่
พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าว  ให้ส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดหนังสือนั้นไว้ใน
ที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิล าเนาหรือส านักงานของผู้ต้องรับหนังสือ  และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบ
หนังสือต้ังแต่วันที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้  จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค าสั่งตาม  ข้อ  ๑๖  วรรคสอง , ข้อ  ๒๖  หรือมี
ค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตตาม  ข้อ  ๑๕   หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตาม  ข้อ  ๑๙  หรือเพิก
ถอนใบอนุญาตตามข้อ  ๑๒ , ข้อ  ๒๙  หรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีค าสั่งตาม  ข้อ  ๒๗  ถ้าผู้ที่
ได้รับค าสั่งไม่พอใจค าสั่งดังกล่าว  ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่งการอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่ง  เว้น
แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 
ค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๓๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้   ในใบ 
อนุญาตเทศบญัญัติ  ข้อ  ๑๗  วรรคแรก  มีความผิดตามข้อ ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติ  ข้อ  ๕  หรือฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนด
บริเวณที่หรือทางสาธารณะ  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพ้ืนที่ดังกล่าว  เป็นเขตห้ามจ าหน่ายหรือซื้อ
สินค้าโดยเด็ดขาด  มีความผิดตามมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะ  
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพ้ืนที่ดังกล่าว  เป็นเขตที่ห้ามจ าหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท  หรือ
เป็นเขตหวงห้ามจ าหน่ายสินค้าตามก าหนดเวลา  หรือเป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าโดยวิธีการจ าหน่าย
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจ าหน่ายสินค้าใน



๘ 

 

บริเวณนั้นหรือฝ่าฝืนเทศบัญญัติ 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  หรือขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น   เจ้า
พนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามเทศบัญญัติ  ข้อ  ๒๕  มีความผิดตามมาตรา  ๗๙ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๗ ผู้ด าเนินการผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างที่มีค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้หยุด
ด าเนินกิจการหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามเทศบัญญัติข้อ ๒๖ , ข้อ ๑๖ 
วรรค สอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร  มีความผิดตามมาตรา  ๘๐  แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  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 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต  มีความผิดตาม
มาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

ข้อ ๔๑  ผู้รับใบอนุญาตก่อนวันใช้เทศบัญญัตินี้  ให้ผู้นั้นประกอบกิจการนั้นต่อไปได้เสมือน
เป็นผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้แล้ว  แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุและผู้นั้นยังคงประสงค์จะ 
ด าเนินกิจการต่อไป  ผู้นั้นจะต้องมาด าเนินการขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ก่อนการด าเนินการ  

ข้อ ๔๒ ให้นายกเทศมนตรีต าบลชะมายรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้   และให้มี
อ านาจออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  

 
 
 
ประกาศ  ณ วันที่   ๑๒    เดือน    มีนาคม    พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
(ลงชื่อ)      ประพัฒน์   รักษ์ศรีทอง 

              (นายประพัฒน์   รักษ์ศรีทอง) 
                นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
  
 

เห็นชอบ 
 
(ลงชื่อ)          ฐิตวัฒน   เชาวลิต 

(ว่าที่  ร.ต. ฐิตวัฒน   เชาวลิต) 
       รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการ 
         ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 



๙ 

 

 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

 
 

ล าดับ รายการ บาท 

๑ 
 

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งใดเป็นปกติ 

                                                                                                               
ฉบับละ 

 

 
 
 

๕๐๐ 
 

๒ อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง 
สาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย 

                                                                                                
ฉบับละ 

 
 

 
 
 

๕๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

แบบ ส.ณ.๑ 
ค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 

เขียนที่….....…………….…………………………………… 
 

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

อยู่บ้านเลขท่ี…………….ตรอก/ซอย………….………….………..ถนน…………………………..……..หมู่ที่…………... 
แขวง/ต าบล……………………….เขต/อ าเภอ……………………………จังหวัด……………………………………………
โทรศัพท์…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะสินค้า  ประเภท……………... 
……..………………………………………………………………………….……………ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อผู้ช่วยจ าหน่าย…………………………………………………………………………………………….………. 
๒. สถานที่เร่ขาสินค้า..………………………………………………………………………………………………….. 
๓. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ 

๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก   ไม่สวมแว่นตาด า   ขนาด ๑x๑ ½ นิ้ว 
ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย จ านวนคนละ ๓ รูป 

๓.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๓.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ช่วยจ าหน่าย 
๓.๔ ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย 
๓.๕ แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งจ าหน่ายสินค้า 
 
 

แผนที่สังเขป 
 

 
ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ).……………………………….………….ผู้ขอรับใบอนุญาต 
               (…………..……………………………..) 
 

 
 



๑๑ 

 

แบบ ส.ณ.๒ 
 

ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 
 

 
   ที่ติดรูป         ผู้ได้รับใบอนุญาต       ที่ติดรูป         ผู้ช่วยจ าหน่าย 
๑x๑ ½ นิ้ว    ชื่อ………………………………….              ๑x๑ ½ นิ้ว     ชื่อ…………………………............    

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

เล่มที่………………….เลขที่………../…………… ส านักงานเทศบาล………………………................... 
อนุญาตให้…………………………….………….สัญชาติ………….…………………อายุ…………………….ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี…………..…ตรอก/ซอย…….…………………...ถนน…………………………………หมู่ที่……….……. 
แขวง/ต าบล……………..………..…….เขต/อ าเภอ………………..……………จังหวัด……………….…………………
โทรศัพท์………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

๑. จ าหน่ายสินค้าในที่เรียกทางสาธารณะสินค้า ประเภท…………………………………………….… 
๒. สถานที่จ าหน่ายอยู่ สินค้า…………………………………………………………………………………….., 

ตรอก/ซอย…………………..…………………ถนน………………..………..…….………….หมู่ที่…………………..…….
แขวง/ต าบล…………………..……เขต/อ าเภอ……………………….……จังหวัด……………………………………….. 

๓. ใบอนุญาตนี้ให้ใช้เฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย 
๔. ค่าธรรมเนียมฉบับละ ๕๐๐ บาทต่อปี ใบเสร็จรับเงินเล่มที่………………………………………..…

เลขที่……………………................วันที่……….……..เดือน…………………………………..พ.ศ………………………… 
๕. ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

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

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่………………..เดือน………………….…..….พ.ศ…………………… 
                              

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

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

                                                                           เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

 
 
 
 

  
 
 
 



๑๒ 

 

 
รายการต่ออายุใบอนุญาต 

 
 

ว/ด/ป 
อนุญาต 

ว/ด/ป 
สิ้นอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน 
 

ลงชื่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  เล่มที่ เลขที่ ว/ด/ป  
      
      
 
ค าเตือน ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องสามารถแสดงใบอนุญาตได้ตลอดเวลาที่จ าหน่ายสินค้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 



๑๓ 

 

แบบ ส.ณ.๓ 
ด้านหน้า 

 

 
 
 

มีบัตรสุขลักษณะประจ าตัวผู้ได้รับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้า 
ในที่หรือทางสาธารณะ 

                        
                         ที่ติดรูป                                                          ที่ติดรูป 
                      ๑x๑ ½ นิ้ว                                                ๑x๑ ½ นิ้ว 

 
ส านักงานเทศบาลต าบลชะมาย 

………………………… 
 

ชื่อ……………………………............................                         ชื่อ……………………………………………………….. 
                       (ผู้ได้รับใบอนุญาต)                                                          (ผู้ช่วยจ าหน่าย) 

ใบอนุญาตเล่มที่……………………………..………………….เลขที่………………………………………………..………………….  
ที่อยู่……………………………………………………………………………………..………………………………………………………... 
จ าหน่ายสินค้าประเภท………………………………………………………………….…………………………………………………… 
ช่วงเวลาจ าหน่ายสินค้า……………………………………………………………………………………………………………………... 
สถานที่จ าหน่ายสินค้า………………………………………………………………………………..……………………………………… 
             …………………………………………………….                        …………………….……………………………….. 
                 ลายมือชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต                                         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
ด้านหลัง 

 
 

ค าเตือน 
ข้อ ๑  ให้ติดบัตรสุขลักษณะประจ าตัวไว้ที่หน้าอกเสื้อตลอดเวลาที่จ าหน่ายสินค้า 
ข้อ ๒  บัตรสุขลักษณะประจ าตัวนี้ใช้ประกอบกับใบอนุญาต 

 
 

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

 
 



๑๔ 

 

 
แบบ ส.ณ.๔ 

ค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 

เขียนที่……………………………………………..………. 
 

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

ข้าพเจ้า……………………….……………………………………………..………….อายุ………….………..……..ปี 
สัญชาติ………………..….………..อยู่บ้านเลขท่ี………………………..ตรอก/ซอย…………………….……………….. 
ถนน………………..………….หมู่ที…่………….……………แขวง/ต าบล………………………………..……………………. 
เขต/อ าเภอ……………………………….………จังหวัด……………………………………………..…………………………… 

 
ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะสินค้าประเภท……………….. 

………………………………………………………………………………………..…….ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
๑. ชื่อผู้ช่วยจ าหน่าย…………………………………………………………………………………………………….. 
๒. สถานที่เร่ขาย

สินค้า………………………………………………………………………………………………….. 
๓. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ 

๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑x๑ ½ นิ้ว 
๓.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๓.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ช่วยจ าหน่าย 
๓.๔ ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย 

 
ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 
                                               (ลงชื่อ)……….…………………………………..ผู้ขอรับใบอนุญาต 

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

 
 
 
 



๑๕ 

 

 
แบบ ส.ณ.๕ 
 

ใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 

 
    ที่ติดรูป             ผู้ได้รับใบอนุญาต     ที่ติดรูป    ผู้ช่วยจ าหน่าย 
  ๑x๑ ½ นิ้ว    ชื่อ………………….……………….…      ๑x๑ ½ นิ้ว      ชื่อ…………………………………..……. 

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

เล่มที่………………….เลขที่………../…………… ส านักงานเทศบาล……………………………... 
อนุญาตให้……………………………………………………….สัญชาติ………………………………….. 

อายุ……………..……….ปี  อยู่บ้านเลขท่ี………………..………ตรอก/ซอย……………………………………………….
ถนน……………………..…………………หมู่ที…่…………….……… แขวง/ต าบล…………………….………………….….
เขต/อ าเภอ……………………………………จังหวัด………………………………………….……โทรศัพท์…………………. 

  ๑. เร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะสินค้าประเภท……………………………………...…………….. 
            ๒. สถานที่เร่ขายอยู่ในพ้นท่ีที่มีการประกาศผ่อนผันให้จ าหน่ายสินค้าได้ในท้องที่
เขต…………………………..…ตรอก/ซอย………..……….………………ถนน……………………….…หมู่……………..….
แขวง/ต าบล……………..……………. เขต/อ าเภอ…………………………………จังหวัด…………………………………. 

๓. ใบอนุญาตนี้ให้ใช้เฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย 
๔. ค่าธรรมเนียมฉบับละ ๕๐ บาทต่อปี ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ …………..…..…เลขที่…………….… 

วันที่…………..……..เดือน………………………..………………..พ.ศ…..…………………………………………..………….. 
๕.ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้..………………………………………………… 

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

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่……………..เดือน………………….…………พ.ศ…………….……… 
 

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

(ลงชื่อ)………………………………………………………… 
(……………………………..………………………) 
         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



๑๖ 

 

 
รายการต่ออายุใบอนุญาต 

 
 
 

ว/ด/ป 
อนุญาต 

ว/ด/ป 
สิ้นอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน 
 

ลงชื่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  เล่มที่ เลขที่ ว/ด/ป  
      
      
 
ค าเตือน ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องสามารถแสดงใบอนุญาตได้ตลอดเวลาที่จ าหน่ายสินค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  

 
 

 
 



๑๗ 

 

แบบ ส.ณ.๖ 
 

    ด้านหน้า 
 

 
 
 

มีบัตรสุขลักษณะประจ าตัวผู้ได้รับใบอนุญาตเร่ขายสินค้า 
ในที่หรือทางสาธารณะ 

                         
                          ที่ติดรูป                                                          ที่ติดรูป 
                      ๑x๑ ½ นิ้ว                                                 ๑x๑ ½ นิ้ว 

ส านักงานเทศบาลต าบลชะมาย   
………………………… 

ชื่อ…………………………………………………………                             ชื่อ………………………………………….……………. 
          (ผู้ได้รับใบอนุญาต)                                                            (ผู้ช่วยจ าหน่าย) 
 

ใบอนุญาตเล่มที่………………………………..……….เลขที…่………………………………………………………………….……………….  
ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………... 
จ าหน่ายสินค้าประเภท……………………………………………………………………………………………………………..……………… 
ช่วงเวลาจ าหน่ายสินค้า…………………………………………………………………………………………………………………..………... 
สถานที่จ าหน่ายสินค้า………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 
              ……………………………….……………………..                         ……………………………………………………….. 

    ลายมือชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต                                            เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
ด้านหลัง 
 
 

ค าเตือน 
 

ข้อ ๑  ให้ติดบัตรสุขลักษณะประจ าตัวไว้ที่หน้าอกเสื้อตลอดเวลาที่เร่ขายสินค้า 
ข้อ ๒  บัตรสุขลักษณะประจ าตัวนี้ใช้ประกอบกับใบอนุญาต 

 
 

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

  
 



๑๘ 

 

แบบ ส.ณ.๗ 
 

ค าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จ าหน่ายหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 

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

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

อยู่บ้านเลขท่ี………………….ตรอก/ซอย……………………..……..ถนน…………………....…..หมู่ที่………………… 
แขวง/ต าบล…………..……….เขต/อ าเภอ……………..…จังหวัด……………………………โทรศัพท์………………… 

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จ าหน่ายหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะสินค้า                
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 

๑. บริเวณท่ีจ าหน่ายหรือเร่ขายสินค้า…………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๒. ชื่อผู้ช่วยจ าหน่าย…………………………………………………………………………………………………….. 
๓. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ 

๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑x๑ ½ นิ้ว 
      ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย จ านวนคนละ ๓ รูป 
๓.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๓.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ช่วยจ าหน่าย 
๓.๔ ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย 
๓.๕ แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งจ าหน่ายสินค้า 
 

แผนที่สังเขป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

   (ลงชื่อ)……………………………….…..…..………..ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                          (…………………………….............………..) 



๑๙ 

 

 
แบบ ส.ณ.๘ 

ค าร้องขออนุญาตการต่าง ๆ 
 

เขียนที่…………………………………………. 
 

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

ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………..อายุ………..……ป ี
สัญชาติ……………………อยู่บ้านเลขท่ี………………..ตรอก/ซอย…………….……….ถนน……………………..….
หมู่ที่…………แขวง/ต าบล………………..…………เขต/อ าเภอ…………………….……จังหวัด……………………….
โทรศัพท์………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขอยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น……………………………………………………………………………………….…. 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

 
(ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ขอรับใบอนุญาต 

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


