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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสารภี 

เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559 

**************** 
หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เพ่ือก ากับดูแลและควบคุม       
การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลสารภี ตามมาตรา 41 และมาตรา 43                   
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งให้อ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตราข้อบัญญัติท้องถิ่นตลอดจน
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข บังคับใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 

เหตุผล 

เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ได้มีผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าตลอดจนการจ าหน่ายอาหารในที่หรือ    
ทางสาธารณะเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก หากไม่ได้รับการจัดระเบียบและควบคุมให้ถูกต้องอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา
มากมาย เช่น สภาพที่ไม่สวยงาม เกะกะกีดขวางการจราจร ผลที่ตามมาคือการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปัญหาสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ปัญหาสาธารณสุข เช่น โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง บิด ไทฟอยด์ หนอนพยา ธิ 
และโรคระบบทางเดินอาหารอ่ืนๆ และเพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ 
ทางสาธารณะเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงเห็นสมควรยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสารภี 
เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕54 และให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสารภี เรื่อง        
การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ๒๕๕9  นี้แทน จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสารภี 
เรื่อง  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

พ.ศ. 2559 
********************** 

โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสารภี ว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ        
ทางสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลสารภี 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 51(5) และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่13) พ.ศ. 2552 ประกอบกับมาตรา 43  มาตรา 54  มาตรา 55 มาตรา 58  มาตรา 63 
และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒9 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาล
ต าบลสารภีโดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลสารภีและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  จึงออกเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้  
  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสารภี เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ           
ทางสาธารณะ พ.ศ. 2559” 

  ข้อ 21 เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลสารภี นับจากวันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลสารภีแล้วเจ็ดวัน  

  ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ระเบียบ และค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้หรือ       
ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  

ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลสารภี 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่มีเขตอ านาจในเทศบาลต าบลสารภี 

 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
เทศบัญญัตินี้ 

  “ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

  “สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน 

  “อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต ได้แก่ 
           (1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อมหรือน าเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือในรูปลักษณะใดๆ         
แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วแต่กรณี 
                    (2) วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมทั้งวัตถุเจือปนอาหาร สี และ
เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส  
 
1 ประกาศ ณ วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2559 (มีผลบังคับใช้ วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559) 
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“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

 “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก
หรือมีกลิ่นเหม็น 

  “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า  เศษวัสดุ ถุงพลาสติก ภาชนะ
ที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืนและหมายความรวมถึง
มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “เร่ขาย” หมายความว่า การน าอาหาร สินค้าอ่ืนใด เร่ขายไปในที่หรือทางสาธารณะ โดยไม่จัดวาง
เป็นประจ าในที่หนึ่งที่ใด 

  ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสารภี ไม่ว่าจะ
เป็นการจ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก       
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ข้อ 6 ในการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด  
เป็นปกติ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) แต่งกายให้สะอาดและเรียบร้อยขณะท าการจ าหน่ายสินค้า 
(2) ให้จัดวางสินค้าที่จ าหน่ายบนแผงวางสินค้าหรือจัดวางในลักษณะอ่ืนตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่ น

โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (3) แผงวางสินค้าท าด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

(4) จัดวางสินค้าและสิ่งของใดๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ยื่นล้ าออกนอกบริเวณที่ก าหนดทั้งนี้
รวมทั้งตัวของผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยผู้จ าหน่ายสินค้าด้วย 
   (5) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่ีจ าหน่ายสินค้าในระหว่างการจ าหน่ายอยู่เสมอ 

(6) ห้ามมิให้กระท าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้ อ่ืน เช่น การใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า        
เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป เป็นต้น 
   (7) เมื่อสิ้นการจ าหน่ายทุกครั้งต้องเก็บสินค้าและสิ่งของใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจากบริเวณที่จ าหน่าย      
ให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า 

(8) หยุดการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสาธารณะประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เทศบาล
ต าบลสารภีประกาศก าหนด 

(9) การอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพรวมทั้งการป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศก าหนด 

(10) ผู้จ าหน่ายสินค้าจะต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยให้เพียงพอและไม่รั่ว ไม่ซึม มีฝาปิดทุกแผง  
หลังการจ าหน่ายแต่ละวันต้องมีการเก็บรวบรวมมูลฝอยน าไปก าจั ดหรือน าไปทิ้งในที่รวบรวมมูลฝอยและ             
ท าความสะอาดบริเวณพ้ืน รางระบายน้ าให้สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มูลฝอย และคราบไขมันตกค้าง 
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ข้อ 7 ผู้จ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า       
ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 
         (2) สวมเสื้อมีแขนใช้ผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดอาหารป้องกันมิให้มี        
สิ่งปนเปื้อนตกใส่อาหาร 
   (3) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องท าแผลให้สะอาดและปกปิดแผล    
อยู่เสมอ 
          (4) ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียมท าประกอบปรุงหรือจ าหน่ายอาหาร 
          (5) ไม่ไอ หรือจามรดบนอาหาร 
          (6) ที่เตรียมท า ประกอบ ปรุงและแผงวางจ าหน่ายอาหารต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 
         (7) ไม่เทท้ิงเศษอาหารหรือน้ าที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพ้ืนหรือทางระบายน้ าสาธารณะ 
          (8) ใช้ภาชนะบรรจุอาหารเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหารที่สะอาด 
          (9) ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการ
จ าหน่ายอาหาร เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองแมลงวันและสัตว์พาหะน าโรคอ่ืนๆ 
               (10) ใช้น้ าที่สะอาดในการท าประกอบ ปรุงแช่หรือล้างอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหาร 
         (11) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่าเพียงพอและไม่เททิ้งมูลฝอยลงในท่อหรือ        
ทางระบายน้ าสาธารณะ 
     (12) อาหารสดประเภทเนื้อ ผักสด ต้องเก็บแช่ไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
     (13) น้ าแข็ง ที่ใช้บริโภคต้องสะอาดใส่ในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด มีอุปกรณ์ที่มีด้ามส าหรับคีบหรือ
ตักโดยเฉพาะและไม่มีสิ่งของอ่ืนแช่รวมไว้ 
         (14) ในกรณีที่มีสถานท่ีรับประทานอาหารต้องดูแลให้โต๊ะเก้าอ้ีสะอาดแข็งแรงอยู่เสมอ 
                     (15) อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องมีเลขทะเบียนต าหรับอาหาร 
                      (16) อาหารที่ปรุงส าเร็จแล้วเก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิดป้องกันฝุ่นละออง แมลงวันและ
สัตว์ซึ่งเป็นพาหะน าโรค รวมทั้งรักษาเครื่องมือปกปิดนั้นไว้ให้สะอาดและใช้การได้ดีเสมอ 
                      (17) น้ าดื่ม น้ าใช้ เครื่องดื่ม น้ าผลไม้ ต้องสะอาดใส่ในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิด มีก๊อก หรือทางเท
รินน้ าหรือมีอุปกรณ์ท่ีมีด้ามส าหรับตักโดยเฉพาะ 
                      (18) ภาชนะที่บรรจุอาหารหรือใส่เครื่องปรุงรสต่างๆต้องใช้วัสดุและมีการออกแบบที่ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาลอาหารและปลอดภัย 
                     (19) ภาชนะอุปกรณ์ท่ีใช้แล้วต้องล้างและเก็บให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร 
                      (20) แผงลอยจ าหน่ายอาหารที่มีการใช้น้ ามันและความร้อนจากเปลวไฟในการปรุง โครงสร้างต้อง
แข็งแรงมีอุปกรณ์ป้องกันการกระเด็นของน้ ามันและเปลวไฟ ต้องวางอยู่ในที่ซึ่งปลอดภัย ไม่เป็นทางสัญจร          
ของประชาชนและไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน   

      (21) แผงลอยจ าหน่ายอาหารที่มีการใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการปรุงอาหารต้องตั้งถังก๊าซ   
บนพื้นราบและแข็ง อยู่ห่างจากแหล่งที่มีอุณหภูมิเกิน 52 องศาเซลเซียส และเปลวไฟหรือประกายไฟหรือวัสดุที่ท าให้
เกิดไฟไหม้ได้ง่ายไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ท่อน าก๊าซชนิดอ่อนควรใช้สายยางหรือสายพลาสติกชนิดหนาและเป็นชนิด    
ที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ โดยมีความยาวท่อไม่เกิน 2 เมตร และต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงที่เกิดจาก
ก๊าซได้ ติดตั้งในที่สามารถหยิบใช้ได้ง่ายเมื่อเกิดเพลิงไหม้ และต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงทุกปี 
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ข้อ 8 ในการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขายผู้จ าหน่ายและผู้ช่วย 
จ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

            (1) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
           (2) ไม่ทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ 
           (3) ห้ามมิให้กระท าการใดๆที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน เช่น การใช้เครื่องขยายเสียง เป็นต้น 

                (4) หยุดการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เทศบาล
ต าบลสารภี ประกาศก าหนด 
                (5) การอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพรวมทั้งการป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศก าหนด 

              ข้อ 9 ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย          
ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
                 (1) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8 
      (2) สวมเสื้อมีแขนใช้ผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดอาหารป้องกันมิให้          
มีสิ่งปนเปื้อนตกใส่อาหาร 
          (3) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องท าแผลให้สะอาดและปกปิดแผล   
อยู่เสมอ 
                (4) ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียมท าประกอบปรุงหรือจ าหน่ายอาหาร 
                (5) ไม่ไอ หรือจามรดบนอาหาร 
                (6) ที่เตรียมท า ประกอบ ปรุงและแผงวางจ าหน่ายอาหารต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 
                (7) ไม่เทท้ิงเศษอาหารหรือน้ าที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพ้ืนหรือทางระบายน้ าสาธารณะ 
                (8) ใช้ภาชนะบรรจุอาหารเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหารที่สะอาด 
                 (9) ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการ
จ าหน่ายอาหาร เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองแมลงวันและสัตว์พาหะน าโรคอ่ืนๆ 
               (10) ใช้น้ าที่สะอาดในการท าประกอบ ปรุงแช่หรือล้างอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหาร 
                (11) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่าเพียงพอ และไม่เททิ้งมูลฝอยลงในท่อหรือทาง
ระบายน้ าสาธารณะ 

ข้อ 10 ห้ามมิให้ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่า       
เป็นโรคติดต่อดังต่อไปนี้ 
    (1) วัณโรค 

 (2) อหิวาตกโรค 
        (3) ไทฟอยด์ 
    (4) โรคบิด 
    (5) ไข้สุกใส 

(6) โรคคางทูม 
 (7) โรคเรื้อน 

    (8) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
    (9) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 
    (10) โรคติดต่ออ่ืนๆ ที่ทางราชการก าหนด 
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                 ข้อ 11 ผู้ใดประสงค์จะจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตนิี้พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
    (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
    (2) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
    (3) อ่ืนๆ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

(4) ใบรับรองแพทย์กรณีที่มีการจ าหน่ายอาหารและได้รับการรับรองภายใน 30 วัน 
    (5) ในกรณีที่จ าหน่ายอาหารต้องมีใบรับรองการผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร 

                        ข้อ 12 ให้ผู้จ าหน่ายสินค้ารวมถึงประเภทจ าหน่ายสินค้าท่ีเป็นอาหารให้จ าหน่ายตามเวลา สถานที่
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต ห้ามจ าหน่ายสินค้านอกเขตผ่อนผันโดยเด็ดขาด 

                ข้อ 13 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตให้แก้ไขให้ถูกต้องในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต     
ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลให้       
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนด           
ในเทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยาย
เวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี 

ข้อ 14 ในการออกใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิดหรือประเภทสินค้าลักษณะวิธีการ
จ าหน่ายสินค้าและสถานที่ที่จะวางสินค้าเพ่ือจ าหน่าย ในกรณีที่มีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติรวมทั้ง       
จะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 

การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัดวางสินค้า   
ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตจะกระท าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ         
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาต 

ข้อ 15 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ 16 ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ใช้ได้เพียงในเขตเทศบาลต าบลสารภี 
และให้มีอายุใบอนุญาต ดังนี้ 

(1) การจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติมีลักษณะถาวรให้มีอายุหนึ่งปี 
(2) การจัดวางสินค้าในงานเทศกาลหรืองานนักขัตฤกษ์หรือแผงลอยชั่วคราวให้มีอายุตามที่ก าหนด

ไว้ในใบอนุญาตแต่ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ออก 
(3) การเร่ขายให้มีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
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                     ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใช้ส าหรับผู้รับใบอนุญาตหนึ่งคน 
การขอต่อใบอนุญาตต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้ นสุดอายุ  เมื่ อได้ยื่ นค าขอพร้อมกับ              

เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ

เงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ตาม ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 

ข้อ 17 ผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ 18 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายถูกท าลายหรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น   
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบว่าการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดตามแบบที่ก าหนด
ไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
                      การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขดังนี้ 

 (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความ   
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต      
น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 19 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย          
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต ส าหรับเป็นกรณีท่ีมารับขอใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้นถ้าไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้  
บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
                   ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า     
สองครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจ านวน 

ข้อ 20 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบลสารภี 

ข้อ 2๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้
หรือตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงที่ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ได้รับค าสั่ง  
ไม่แก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควร
แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ในกรณีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใดถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ      
ที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก หรือต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามเทศบัญญัตินี้หรือ           
การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
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ข้อ 2๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาต 
 (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้อีก 
 (2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  2535 หรือ 

เทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน 
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ 2๓ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าวให้ส่งค าสั่งโดยไปรษณีย์ตอบรับหรือ    
ให้ปิดค าสั่งไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาต
นั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิดค าสั่งแล้วแต่กรณี 

ข้อ 2๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ 2๕ ผู้ประกอบกิจการรายใด ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามบทก าหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ 2๖ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่ได้ออกก่อนวันใช้เทศบัญญัตินี้และจะต้องได้รับใบอนุญาตตาม
เทศบัญญัตินี้ ให้คงใช้บังคับต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น เมื่อใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุและผู้นั้นยังคงประสงค์จะด าเนิน
กิจการต่อไป จะต้องมาด าเนินการขอรับใบอนุญาตก่อนการด าเนินการ 

ข้อ 2๗ ให้นายกเทศมนตรีต าบลสารภีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบ ค าสั่งและประกาศ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
                        ประกาศ  ณ  วันที่   12  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 

 
 
 

(ลงชื่อ)         สัญญา พรหมศาสตร์ 
                        (นายสัญญา พรหมศาสตร์) 
                         นายกเทศมนตรีต าบลสารภี 

 
                    เห็นชอบ 
 
(ลงชื่อ)                คุณวัฒน์ สุคันธะกุล 
                    (นายคุณวัฒน์  สุคันธะกุล) 
             นายอ าเภอสารภี ปฏิบัติราชการแทน          
                   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
                      14/มกราคม/2559 
 
 
 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้าย เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสารภี 
เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559 

 

ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียมรายปี
(บาท) 

1 ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
1.1  จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีจัดวางสินค้าในที่ใดที่หนึ่งเป็นปกติ 
1.2  จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย 
1.3  การต่ออายุใบอนุญาตเป็นไปตามอัตรา (1) หรือ (2)  

แล้วแต่กรณี 
 

 
200  
50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สณ.๑ 
 

ค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  เลขที่................. 

                  เขียน
ที…่……………………………………………… 

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

 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/น.ส.)…………………………….………………………..……อายุ…………ปี  สัญชาต…ิ……………………… 
เลขหมายประจ าตัวประชาชนเลขท่ี                                                                   อยู่บ้านเลขที่…….….หมู่
ที่…….. 
ตรอก/ซอย……………..ถนน………………..…………..ต าบล………..……………อ าเภอ……………………จังหวัด………………………..
โทรศัพท์………………………………………….โทรสาร………..…….……………… 

 

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ระบุชนิดและประเภทของ
สิ น ค้ า ) ..……….…………...……………………………..บ ริ เ ว ณ ที่ จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า ……………………………………..ต ร อ ก /
ซอย……………………ถนน……………………………ต าบล……………………….อ าเภอ………………จังหวัด………………….จ าหน่าย
สินค้าตั้งแต่เวลา.....................น. ถึงเวลา.................น.  มีผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า  รวม…………..คน  คือ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………… 
 
 พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่น ามาประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
                ๑. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑x๑ นิ้ว ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกสิบวันของผู้

ขอรับในอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า จ านวนคนละ ๓ รูป 
                 ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า 
                ๓. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า 
                ๔. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า   
                ๕. แผนที่สังเขป  แสดงสถานที่ตั้งจ าหน่ายสินค้า                 
                ๖. อ่ืนๆ........................................................................................................................ ..................... 
 
 ข้าพเจ้าจะรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่จ าหน่ายสินค้าและจะปฏิบัติตามกฎหมายและเทศบัญญัติ หรือ
เงื่อนไขอ่ืนใดที่เทศบาลก าหนดไว้ทุกประการ 
 
 ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 



แบบ สณ.๑ 
 

ค าขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  เลขที่................. 

                  เขียน
ที…่……………………………………………… 

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

 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/น.ส.)…………………………….………………………..……อายุ…………ปี  สัญชาต…ิ……………………… 
เลขหมายประจ าตัวประชาชนเลขท่ี                                                                   อยู่บ้านเลขที่…….………….    
หมู่ที่……....ตรอก/ซอย……………..…..ถนน……………..………..……ต าบล……….………...…………อ าเภอ………………….…………
จังหวัด………………………..โทรศัพท์………………………………………….โทรสาร………..…….……………… 

 

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ระบุชนิดและประเภทของ
สิ น ค้ า ) ..……….…………...……………………………..บ ริ เ ว ณ ที่ จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า ……………………………………..ต ร อ ก /
ซอย……………………ถนน……………………………ต าบล……………………….อ าเภอ………………จังหวัด………………….จ าหน่าย
สินค้าตั้งแต่เวลา.....................น. ถึงเวลา.................น.  มีผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า  รวม…………..คน  คือ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………… 
 
 พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่น ามาประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
                ๑. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑x๑ นิ้ว ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกสิบวันของผู้

ขอรับในอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า จ านวนคนละ ๓ รูป 
                 ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า 
                ๓. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า 
                ๔. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า   
                ๕. แผนที่สังเขป  แสดงสถานที่ตั้งจ าหน่ายสินค้า                 
                ๖. อ่ืนๆ........................................................................................................................ ..................... 
 
 ข้าพเจ้าจะรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่จ าหน่ายสินค้าและจะปฏิบัติตามกฎหมายและเทศบัญญัติ หรือ
เงื่อนไขอ่ืนใดที่เทศบาลก าหนดไว้ทุกประการ 
 
 ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 

 



 

ใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 

เล่มที่…………..……เลขที.่.................../....................                            ส านักงาน..................................................... 

                              อนุญาตให้………………………….…………………………………สัญชาติ……………………อายุ............. ปี 
อยู่บ้านเลขที่……………..……..ตรอก/ซอย………………….………………ถนน…………………………………………หมู่ที่………..…….…
แขวง/ต าบล………………………………….........เขต/อ าเภอ……………………………………จังหวัด……………………..….………………
โทรศัพท์………………………………..…………….. 

                               1. เร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ สินค้าประเภท........................................................ 
   2. สถานเร่ขายอยู่ในพ้ืนที่ที่มีการประกาศผ่อนผันให้จ าหน่ายสินค้าได้ในท้องที่เขต............... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
                       3. ใบอนุญาตนี้ให้ใช้เฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย 
   4. ค่าธรรมเนียมฉบับละ...............................บาท ต่อปี 
   5. ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

    ............................................................................................................................  
            

   ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึง วันที่....................เดือน..................................พ.ศ..................  

          ออกให้ ณ วันที่....................เดือน..................................พ.ศ.................. 
                         
 
 
                                                                 
 
  (ลงชื่อ).................................................  (ลงชื่อ)................................................... 
         (……………………………………………)         (....................................................) 
                      ผู้รับเงิน         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
ค าเตือน ผู้ได้รับอนุญาต ต้องสามารถแสดงใบอนุญาตได้ตลอดเวลาที่จ าหน่ายสินค้า 
 
 
                    
 
 
 
 
 



 

ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 

เล่มที่…………..……เลขที่..................../....................                            ส านักงาน..................................................... 

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

                               1. จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ สินค้าประเภท........................................................ 
   2. สถานที่จ าหน่ายสินค้า........................................................................ ................................ 
ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................หมู่ที่...........................แขวง. ........................................ 
ถนน....................................................จังหวัด............................................ 
                       3. ใบอนุญาตนี้ให้ใช้เฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย 
   4. ค่าธรรมเนียมฉบับละ...............................บาท ต่อปี 
   5. ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

    ............................................................................................................................  
            

   ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึง วันที่....................เดือน..................................พ.ศ............. ..... 

          ออกให้ ณ วันที่....................เดือน..................................พ.ศ.................. 
                         
 
 
                                                                 
 
  (ลงชื่อ).................................................  (ลงชื่อ)................................................... 
         (……………………………………………)         (....................................................) 
                      ผู้รับเงิน         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
ค าเตือน ผู้ได้รับอนุญาต ต้องสามารถแสดงใบอนุญาตได้ตลอดเวลาที่จ าหน่ายสินค้า 
 
 
                                            

                            
 
                 



รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุ
ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 
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