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บันทึกหลกัการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญตัิ เทศบาลนครระยอง

เร่ือง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ...
********************

หลักการ
เพ่ือใหมีเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ...

เหตุผล
เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ

พ.ศ.2540 ซึ่งเปนเทศบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติเก่ียวกับการควบคุมและกํากับดูแลในดานการจําหนายสินคา
ในท่ีหรือทางสาธารณะ ไดใชบังคับมานานแลว ไมทันตอสภาพความเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนา
ของสังคม ดังนั้น เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของสังคมปจจุบัน เพ่ือประโยชนของประชาชนและ
การควบคุมการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครระยอง ซึ่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 บัญญัติใหกระทําไดโดยการตราเปนเทศบัญญัติ จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัติ
เทศบาลนครระยอง เรื่อง การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.... ข้ึน



เทศบัญญตัิ เทศบาลนครระยอง
เร่ือง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ...

******************************
โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติวาดวยการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2510ประกอบมาตรา
42 มาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
พ.ศ.2535 อันมีกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
26 ประกอบมาตรา 28 มาตรา 33 มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เทศบาลนครระยอง
โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครระยองและผูวาราชการจังหวัดระยอง จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว
ดังตอไปนี้

ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติ เทศบาลนครระยอง เรื่อง การจําหนายสินคาในท่ีหรือทาง
สาธารณะ พ.ศ. ...”

ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ีสํานักงานเทศบาลนคร
ระยองแลวเจ็ดวัน

ขอ 3 นับแตวันท่ีเทศบัญญัตินี้ใชบังคับ บรรดาขอบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีได
ตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน

ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีนครระยอง
“ผูซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน

ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือใหปฏิบัติการตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535

“สินคา” หมายความวา สิ่งของท่ีซื้อขายกันได
“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต ไดแก

ก. วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน ดื่ม แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติด
ใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี

การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ



ข. วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร
สีและเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส

“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานท่ีหรือทาง ซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใชประโยชนหรือใชสัญจรได

“การวางขายประจําท่ี” หมายความวา การจัดวางสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะในลักษณะจัดวาง
สินคาท่ีใดท่ีหนึ่งเปนปกติ

“เรขาย” หมายความวา การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ โดยมิไดจัดวางอยูในท่ีใดท่ีหนึ่ง
เปนปกติไมวาจะเปนทางบกหรือทางน้ํา

ขอ 5 ใหนายกเทศมนตรีนครระยองมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
ระเบียบประกาศขอบังคับหรือคําสั่ง เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามบทบัญญัตินี้

หมวดท่ี 1
บทท่ัวไป

ขอ 6 หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการ
จัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ หรือเรขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน

ขอ 7 เพ่ือประโยชนของประชาชนท่ัวไป และเพ่ือประโยชนในการควบคุมการจําหนายสินคาในท่ีหรือ
ทางสาธารณะ เจาพนักงานทองถ่ินดวยความเห็นชอบจากเจาพนักงานจราจรมีอํานาจออกประกาศ ดังนี้

(1) กําหนดบริเวณท่ี หรือทางสาธารณะ หรือสวนหนึ่งสวนใดของพ้ืนท่ีดังกลาวใหเปนเขต
หามจําหนายหรือซื้อสินคาเด็ดขาด หรือเปนเขตผอนผันใหจําหนาย หรือซื้อสินคาตามเงื่อนไขท่ีกําหนด

(2) กําหนดบริเวณท่ี หรือทางสาธารณะ หรือสวนหนึ่งสวนใดของพ้ืนท่ีดังกลาวใหเปนเขต
หามจําหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภท หรือเปนเขตหามจําหนายสินคาตามกําหนดเวลา หรือเขตหาม
จําหนายสินคาโดยวิธีการจําหนายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การจําหนายสินคาในบริเวณนั้น

การดําเนินการตาม (1) และ (2) เจาพนักงานทองถ่ินตองประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ
สํานักงานเทศบาลนครระยอง และบริเวณท่ีกําหนดเปนเขตตาม (1) และ (2) แลวแตกรณี และตองกําหนดวัน
เวลา ท่ีจะเริ่มบังคับตามประกาศนั้นไมนอยกวา 7 วัน นับแตวันประกาศ

ขอ 8 การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ มี 2 ลักษณะ คือ
(1) การจําหนายสินคาโดยการวางขายประจําท่ี
(2) การจําหนายสินคาโดยการเรขาย

ขอ 9 การจําหนายสินคาโดยการวางขายประจําท่ี แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
(1) การจําหนายสินคาโดยการวางขายประจําท่ีถาวร
(2) การจําหนายสินคาโดยการวางขายประจําท่ีชั่วคราว เชน ในงานเทศกาลตางๆ หรืองาน

นักขัตฤกษ หรือตามท่ีเทศบาลนครระยองกําหนด

การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ



หมวดท่ี 2
ลักษณะของการจําหนาย

สวนท่ี 1 หลักเกณฑท่ัวไปในการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ

ขอ 10 ผูไดรับอนุญาตใหจําหนายสินคาในลักษณะวางขายประจําท่ี และโดยการเรขาย มีหนาท่ีตอง
ปฏิบัติ ดังนี้

1) จําหนายสินคาตามประเภท หรือชนิดท่ีระบุไวในใบอนุญาต
2) ไมถาย เท ท้ิงมูลฝอยลงในท่ีหรือทางสาธารณะท่ีมิไดจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอย
3) จําหนายสินคาในวัน และเวลาท่ีเทศบาลกําหนด
4) ไมใชเครื่องขยายเสียง วิทยุ หรือกระทําโดยวิธีการอ่ืนใดท่ีกอเหตุรําคาญแกผูอ่ืน
5) ผูไดรับอนุญาต ตองใหความรวมมือในการปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถ่ิน

หรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน
6) ตองใหความรวมมือ และเขารวมการอบรมดานสุขาภิบาลดานอาหารตามท่ีหนวยงานราชการ

หรือสวนราชการทองถ่ินกําหนด หรือแจงไปสําหรับผูจําหนายอาหารและผูสัมผัสอาหารทุกคน
7) ผูไดรับอนุญาตเรขาย หามหยุดเพ่ือขายสินคาบนถนนท่ีเปนการกีดขวางการจราจร ซึ่งอาจ

กอใหเกิดอันตรายกับผูซื้อ หรืออาจเปนอันตรายตอบุคคลอ่ืน หรืออาจทําใหเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรของ
ประชาชน และหามเทหรือท้ิงขยะในท่ีสาธารณะ หรือทางสาธารณะ

8) ผูจําหนายสินคาประเภทอาหารท่ีตองใชน้ํามันทอด หามใชน้ํามันทอดซ้ําโดยเด็ดขาด
9) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลนครระยองประกาศกําหนดไว

สวนท่ี 2 หลักเกณฑสําหรับการจําหนายสินคาโดยการวางขายประจําท่ี

ขอ 11 ผูไดรับอนุญาตใหจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะประเภทสินคาท่ัวไป ผูจําหนายและ
ผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

1) แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย
2) ใหจัดวางสินคาท่ีจําหนายบนแผงวางสินคา หรือจัดวางในลักษณะอ่ืนตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
3) แผงวางสินคาทําดวยวัสดุท่ีมีความแข็งแรงและมีความสูงตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
4) จัดวางสินคาและสิ่งของใดๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอย ไมยื่นล้ําออกนอกบริเวณท่ีกําหนด ท้ังนี้

รวมท้ังตัวของผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาดวย
5) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่ีจําหนายสินคาในระหวางการจําหนายอยูเสมอ
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6) หามมิใหกระทําการใดๆ ท่ีกอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอ่ืน เชน การใชเครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องขยาย
เสียงหรือเปดวิทยุเทป เปนตน

7) เม่ือเสร็จสิ้นการจําหนายทุกครั้งตองเก็บสินคาและสิ่งของใดๆ ท่ีเก่ียวของจากบริเวณท่ีจําหนายให
เรียบรอยโดยไมชักชา

8) หยุดการจําหนายสินคา เพ่ือสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการตามท่ีหนวยงาน
ราชการหรือเทศบาลนครระยองประกาศกําหนด

9) การอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมท้ังการปองกันมิให
เกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด

ขอ 12 ไดรับอนุญาตใหจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ประเภทอาหาร ผูจําหนายและผูชวย
จําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

1) แผงจําหนายอาหารทําจากวัสดุท่ีทําความสะอาดงาย มีสภาพดี เปนระเบียบอยูสูงจากพ้ืน
อยางนอย 60 เซนติเมตร

2) อาหารปรุงสุก มีการปกปดหรือมีการปองกันสัตวแมลงนําโรค
3) สารปรุงแตงอาหารตองมีเลขสารบบอาหาร (อย.)
4) น้ําดื่มตองเปนน้ําท่ีสะอาด ใสในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปด มีกอกหรือทางเทรินน้ํา
5) เครื่องดื่มตองใสภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปดและมีท่ีตักท่ีมีดามยาวหรือมีกอกหรือทางเทรินน้ํา
6) น้ําแข็งท่ีใชบริโภค

6.1) ตองสะอาด
6.2) เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปด อยูสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 เซนติเมตร
6.3) ท่ีตักน้ําแข็งมีดามยาว
6.4) ตองไมนําอาหารหรือสิ่งของอยางอ่ืนไปแชไวในน้ําแข็ง

7) ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะ แลวลางดวยน้ําสะอาด 2 ครั้ง หรือลางดวยน้ําไหล และอุปกรณ
การลางตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 เซนติเมตร

8) ชอน สอม ตะเกียบ วางตั้งเอาดามข้ึนในภาชนะโปรงสะอาดหรือวางเปนระเบียบในภาชนะโปรง
สะอาด และมีการปกปด เก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 เซนติเมตร

9) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพ่ือนําไปกําจัด
10) ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูปรุงตองผูกผากันเปอน และสวมหมวกหรือเน็ท

คลุมผม
11) ใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารท่ีปรุงสําเร็จแลว
12) ผูสัมผัสอาหารท่ีมีบาดแผลท่ีมือตองปกปดแผลใหมิดชิด

สวนท่ี 3 หลักเกณฑสําหรับการจําหนายสินคาโดยการเรขาย

ขอ 13 ผูไดรับอนุญาตใหจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ประเภทสินคาท่ัวไป ผูจําหนายและ
ผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

1) แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย

การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ



2) ไมท้ิงมูลฝอยไวในท่ีหรือทางสาธารณะ
3) หามมิใหกระทําการใดๆ ท่ีกอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอ่ืน เชน การใชเครื่องขยายเสียง เปนตน
4) หยุดการจําหนายสินคา เพ่ือสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการตามท่ีหนวยงาน

ราชการหรือเทศบาลนครระยองประกาศกําหนด

5) การอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมท้ังการปองกันมิให
เกิดเหตุรําคาญและปองกันโรคติดตอตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด

ขอ 14 ผูไดรับอนุญาตใหจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ประเภทอาหาร ผูจําหนายและผูชวย
จําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

1) ปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ 13
2) สวมเสื้อท่ีมีแขน ใชผากันเปอนท่ีสะอาด สวมรองเทาหุมสน มีสิ่งปกปดปองกันเสนผมมิใหตกลงใน

อาหาร
3) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถามีบาดแผลบริเวณมือตองทําแผลใหเรียบรอย
4) ไมสูบบุหรี่ในขณะเตรียม ทํา ประกอบ ปรุงหรือจําหนายอาหาร
5) ไมไอหรือจามรดบนอาหาร
6) ท่ีเตรียม ทํา ประกอบ ปรุง และแผงวางจําหนายอาหาร ตองสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 60 เซนติเมตร
7) ไมเทท้ิงเศษอาหาร หรือน้ําท่ีมีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพ้ืนหรือทางระบายน้ําสาธารณะ
8) ใชวัสดุ ภาชนะบรรจุอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณใน

การจําหนายอาหารใหสะอาดและใชการใหดีอยูเสมอ
9) ปกปดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณใน

การจําหนายอาหารเพ่ือปองกันฝุนละออง แมลงวันและสัตวพาหะนําโรคอ่ืนๆ
10) ใชน้ําท่ีสะอาดในการทํา ประกอบ ปรุง แชหรือลางอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ

เครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหาร
11) จัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอ และไมเทท้ิงมูลฝอยลงในทอหรือทาง

ระบายน้ําสาธารณะ
ขอ 15 หามมิใหผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาประกอบกิจการเม่ือมีเหตุอันควรเชื่อวาเปน

โรคติดตอหรือเปนพาหะของโรคติดตอดังตอไปนี้
1) วัณโรค
2) อหิวาตกโรค
3) ไขรากสาดนอย (ไทฟอยด)
4) โรคบิด
5) ไขสุกใส
6) โรคคางทูม
7) โรคเรื้อน
8) โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ
9) โรคตับอักเสบท่ีเกิดจากไวรัส
10) โรคติดตออ่ืนๆท่ีทางราชการกําหนด

การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ



หมวดท่ี 3
อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุขและผูซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น

ขอ 16 เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และเทศบัญญัตินี้
ใหเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานสาธารณสุข และผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน มีอํานาจ
ดังตอไปนี้

1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคํา  หรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสง
เอกสารหลักฐานใด เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา

2) เขาไปในอาคาร หรือสถานท่ีใดๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึน และพระอาทิตยตกหรือในเวลา
ทําการเพ่ือตรวจสอบ หรือควบคุมใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง หรือเรียกหลักฐานท่ีเก่ียวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือ
สถานท่ีนั้น

3) แนะนําใหผูไดรับอนุญาต ปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือตามเทศบัญญัตินี้ หรือ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

4) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน เพ่ือประโยชนใน
การดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน

5) เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งของใดๆ ท่ีสงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะ หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญจาก
อาคาร หรือสถานท่ีใดๆ เปนปริมาณตามสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบตามความจําเปนไดโดยไม
ตองใชราคา

ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตาม
วรรคหนึ่งในเขตอํานาจของเทศบาลนครระยองในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได

ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานทองถ่ิน หรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้ง
จากเจาพนักงานทองถ่ิน บุคคลดังกลาวตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบท่ีกําหนดในกฏกระทรวงตอบุคคลซึ่ง
เก่ียวของในขณะปฏิบัติหนาท่ีดวย และใหบุคคลผูซึ่งเก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร

ขอ 17 ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบท
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 หรือเทศบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการ
ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ี
เห็นสมควรไมเกินสิบหาวัน

ขอ 18 เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(2) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ



(3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวใน
ใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอ
สภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ขอ 19 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต
ทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณีย
ตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต
และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี

ขอ 20 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งป นับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวดท่ี 4
ใบอนุญาต

ขอ 21 ผูใดประสงคจะจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ี
กําหนดไวหลักฐานดังตอไปนี้

1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ.....................
2) สําเนาทะเบียนบานผูขอ
3) ใบรับรองแพทย ออกใหไมเกิน 6 เดือน
4) ใบรับรองการตรวจสุขลักษณะ มีผลการตรวจไมเกิน 6 เดือน (กรณีการตอใบอนุญาต)
5) หลักฐานการแสดงวามีความรูดานสุขาภิบาลอาหาร (กรณีจําหนายอาหาร)
6) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลนครระยองประกาศกําหนด

แผนผัง หรือแผนท่ีแสดงท่ีตั้ง
ใบมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ)
ใบอนุญาตการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะฉบับท่ียังไมหมดอายุ (กรณีตอ

ใบอนุญาต)
ขอ 22 เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ
วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณท้ังหมด
และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอ
แกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับ
แตวันไดรับคําขอ

เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลตามแบบ
ท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียด
ถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัตินี้

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมี

การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ



หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี

ขอ 23 ในการออกใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินระบุชนิด หรือประเภทของสินคา ลักษณะ
วิธีการจําหนายสินคา และสถานท่ีท่ีจะจัดวางสินคาเพ่ือจําหนายในกรณีท่ีจะมีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใด
เปนปกติ รวมท้ังจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามท่ีเห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได

การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธีการจําหนายสินคาหรือสถานท่ีจัดวางสินคา
ใหแตกตางไปจากท่ีระบุไวในใบอนุญาต จะกระทําไดตอเม่ือผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน
และเจาพนักงานทองถ่ินไดจดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว

ขอ 24 ผูไดรับใบอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวา
สละสิทธิ์

ขอ 25 ใบอนุญาตท่ีออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต และใหใชได
เพียงในเขตอํานาจของเทศบาลนครระยองเทานั้น

ขอ 26 ผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป ใหยื่นคําขอบอกเลิกดําเนินกิจการ
ตอเจาพนักงานทองถ่ินและตองไดรับความยินยอมจากเจาพนักงานทองถ่ินกอนเลิกดําเนินการ

ขอ 27 ผูไดรับใบอนุญาตประสงคขอตออายุใบอนุญาต จะตองยื่นคําขอตามแบบท่ีกําหนดไวทาย
เทศบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐานท่ีระบุในขอ 21 กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอพรอม
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตอใบอนุญาต

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขในขอ 22

การยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอพรอมชําระคาธรรมเนียม หรือมาชําระคาธรรมเนียมหลัง
ยื่นคําขอตอใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นอายุในใบอนุญาตฉบับเดิม

ขอ 28 ผูไดรับใบอนุญาต ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบ
กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ

ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใชไดสําหรับประกอบกิจการประเภทใดประเภทหนึ่งเทานั้น
ขอ 29 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาตยื่น

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขดังตอไปนี้
1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความตอ

พนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย
2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา

ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย
ขอ 30 การออกใบแทนใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขดังนี้

การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ



1) ใบแทนใบอนุญาตใหประทับตราสีแดงคําวา “ใบแทน” กํากับไวและให มีวัน เดือน ป
ท่ีออกใบแทน พรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนกังานทองถ่ิน หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถ่ินในใบ
แทนและตนข้ัวใบแทน

2) บันทึกดานตนข้ัวใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญของ
ใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณีและเลมท่ี เลขท่ี ป พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต

หมวดท่ี 5
คาธรรมเนียมและคาปรับ

ขอ 31 ผูไดรับใบอนุญาต ตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย
เทศบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก สําหรับกรณีท่ีเปนการ
ขอตออายุใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมในวันท่ีมายื่นคําขอตอใบอนุญาต ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน
เวลาท่ีกําหนด ใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ เวนแตผูไดรับ
ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป

ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบจํานวน

ขอ 32 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาลนครระยอง

หมวดท่ี 6
บทกําหนดโทษ

ขอ 33 ผูใดฝาฝนขอ 6 หรือฝาฝนประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินตามขอ 1 (1) ซึ่งเปนความผิด
ตามมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ตองระวางโทษปรบัไมเกินสองพันบาท

ขอ 34 ผูใดฝาฝนประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินตามขอ 7 (2) ซึ่งเปนความผิดตามมาตรา 78
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท

ขอ 35 ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535

ขอ 36 ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยใหเจาพนักงานทองถ่ิน หรือผูท่ีไดรับมอบหมายมีอํานาจ
เปรียบเทียบปรับได

ประกาศ ณ วันท่ี ............เดือน.........................พ.ศ. ...

(ลงชื่อ)
(นายวรวิทย  ศุภโชคชัย)

นายกเทศมนตรีนครระยอง

การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ



เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
(                               )
ผูวาราชการจังหวัดระยอง

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง

เรื่อง การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ...

ลําดับท่ี รายการ
คาธรรมเนียม
( บาท / ป )

๑.

๒.

คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต

การจําหนาย โดยการวางขายประจําท่ี
มีขนาดพ้ืนท่ีไมเกิน ๔ ตารางเมตร
มีขนาดพ้ืนท่ีมากกวา ๔ - ๑๐ ตารางเมตร
มีขนาดพ้ืนท่ีมากกวา ๑๐ ตารางเมตร

การจําหนายสินคาโดยการเรขาย

๕๐.-
๑๐๐.-
๕๐๐.-

๕๐.-

การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ



ประกาศเทศบาลนครระยอง
เรื่อง กําหนดเขตควบคุมการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ

โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ
_________________

โดยท่ีเปนการสมควรควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชนใชสอยของประชาชนท่ัวไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เจาพนักงาน

ทองถ่ินดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรจึงออกประกาศไวดังนี้
๑) ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายหรือซื้อสินคาโดยเด็ดขาด

๑.๑)..........................................
๑.๒).........................................

๒) ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภท
๒.๑)..........................................
๒.๒)..........................................

๓) ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายสินคาตามเวลาท่ีกําหนด
๓.๑)..........................................
๓.๒)..........................................

4) ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตท่ีการจําหนายสินคาจะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข

4.๑)..........................................
4.๒)..........................................

ท้ังนี้ ใหมีผลบังคับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลนครระยอง
และบริเวณท่ีกําหนดเปนเขตควบคุมแลวเจ็ดวัน

ประกาศ ณ วันท่ี .......................................................

(ลงชื่อ)
(นายวรวิทย  ศุภโชคชัย)
นายกเทศมนตรีนครระยอง

การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ



ผูใหความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)
(                           )
เจาพนักงานจราจร

ประกาศเทศบาลนครระยอง
เรื่อง กําหนดเขตควบคุมการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ

โดยลักษณะวิธีการเรขาย

_________________
โดยท่ีเปนการสมควรควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชนใชสอยของประชาชนท่ัวไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เจาพนักงาน

ทองถ่ินดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรจึงออกประกาศไวดังนี้
๑) ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายหรือซื้อสินคาโดยเด็ดขาด

๑.๑)..........................................
๑.๒).........................................

๒) ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภท
๒.๑)..........................................
๒.๒)..........................................

๓) ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายสินคาตามเวลาท่ีกําหนด
๓.๑)..........................................
๓.๒)..........................................

4) ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้ เปนเขตท่ีการจําหนายสินคาจะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข

4.๑)..........................................
4.๒)..........................................

ท้ังนี้ ใหมีผลบังคับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลนครระยอง
และบริเวณท่ีกําหนดเปนเขตควบคุมแลวเจ็ดวัน

ประกาศ ณ วันท่ี .......................................................

(ลงชื่อ)
(นายวรวิทย  ศุภโชคชัย)
นายกเทศมนตรีนครระยอง

การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ



ผูใหความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)
( )
เจาพนักงานจราจร

แบบ สณ.1
คําขอรับใบอนุญาตเปนผูจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ

เขียนท่ี........................................................
วันท่ี..............เดือน.........................พ.ศ.............................

ขาพเจา.....................................................................................สัญชาติ.............................อายุ..............ป
อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี................ตรอก/ซอย........................................ถนน.................................................
แขวง/ตําบล..........................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท.................................................

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนผูจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ โดยลักษณะ
วิธีการจัดวางสินคาท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ
วิธีการเรขายสินคา

สินคาประเภท....................................................................................................................................
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้

1. ชื่อผูชวยจําหนาย..................................................................................................................................
2. สถานท่ีจําหนายสินคา...........................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
3. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆมาดวยแลว คือ

3.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจําหนาย
3.2 สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจําหนาย
3.2 รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนกันแดด ขนาด 1x1 นิ้ว ของผูขอรับใบอนุญาต

และผูชวยจําหนาย จํานวนคนละ 2 รูป
3.4 แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งจําหนายสินคา
3.5 สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในยานพาหนะ ตามกฎหมายวาดวยรถยนต ลอเลื่อน หรือ

เรือไทย (ถามี)



ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

ใบอนุญาต
จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ

โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ

เลมท่ี...............เลขท่ี..................ป....................

อนุญาตให................................................................................อายุ...............ป สัญชาติ..................
อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี..........ตรอก/ซอย...............ถนน.................................ตําบล/แขวง...............................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด......................................โทรศัพท.....................................

ขอ 1 จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ
เพ่ือจําหนาย..................................................................................................................................................................
มีพ้ืนท่ีประกอบการ........................ตารางเมตร คาธรรมเนียม..................บาท ใบเสร็จรับเงินเลม/เลขท่ี.....................
ลงวันท่ี................เดือน...........................พ.ศ....................ตั้งอยู ณ สถานท่ี............................ตรอก/ซอย....................
ตําบล...................................อําเภอ....................................จงัหวัด.......................................

ขอ 2 ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ตองปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลนครระยองวาดวยการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ
(2) ........................................................................................................................... .........................

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี..............เดือน.....................พ.ศ.....................

ออกให ณ วันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ.........................

(ลงชื่อ)
(นายวรวิทย  ศุภโชคชัย)
นายกเทศมนตรีนครระยอง

(ลงชื่อ)..............................................ผูขอรับใบอนุญาต
(.............................................)

แบบ สณ.2



คําเตือน 1) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต
2) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ 20

ใบอนุญาต
จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ

โดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา

เลมท่ี..............เลขท่ี................ป....................

อนุญาตให..............................................................................อายุ..............ป สัญชาติ....................
อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี.............ตรอก/ซอย...................ถนน.........................ตําบล/แขวง.....................................
อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.................................โทรศัพท.............................................

ขอ 1 จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา
เพ่ือจําหนาย................................................................................................................................................................
มีพ้ืนท่ีประกอบการ..................ตารางเมตร คาธรรมเนียม..................บาท ใบเสร็จรับเงินเลม/เลขท่ี.........................
ลงวันท่ี...........เดือน......................พ.ศ...................... ตั้งอยู ณ สถานท่ี...........................ตรอก/ซอย..........................
ตําบล..............................อําเภอ..................................จังหวัด.....................................

ขอ 2 ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ตองปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลนครระยองวาดวยการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ
(2) ....................................................................................................................................................

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ............................

ออกให ณ วันท่ี..............เดือน.........................พ.ศ...........................

(ลงชื่อ)

แบบ สณ.3



(นายวรวิทย  ศุภโชคชัย)
นายกเทศมนตรีนครระยอง

คําเตือน 1) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต
2) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ 20

แบบบัตรสุขลักษณะประจําตัว
ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ

โดยลักษณะวิธีการวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ

(ตราเทศบาลนครระยอง)
บัตรสุขลักษณะประจําตัว

ชื่อ.......................................................
จําหนาย..............................................
สถานท่ีตั้ง............................................

.............................. ผูจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ
ลายมือผูถือบัตร โดยลักษณะวิธีการวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ

.....................................
(...................................)

นายกเทศมนตรีนครระยอง

รูปถ่าย

1 X 1 นิ ว

บัตรสุขลักษณะประจําตัว

ใบอนุญาตเลมท่ี.......................เลขท่ี........................ป.......................
วันออกบัตร...................../........................../.................................
วันบัตรหมดอายุ....................../...................../............................

คําเตือน ตองติดบัตรสุขลักษณะประจําตัวไวท่ีหนาอกเสื้อดานซายตลอดเวลา
ท่ีจําหนายสินคา

แบบ สณ.4



แบบบัตรสุขลักษณะประจําตัว
ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ

โดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา

(ตราเทศบาลนครระยอง)
บัตรสุขลักษณะประจําตัว

ชื่อ.......................................................
จําหนาย..............................................
สถานท่ีตั้ง............................................

.............................. ผูจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ
ลายมือผูถือบัตร โดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา

.....................................
(...................................)

นายกเทศมนตรีนครระยอง

บัตรสุขลักษณะประจําตัว

ใบอนุญาตเลมท่ี.......................เลขท่ี........................ป.......................
วันออกบัตร...................../........................../.................................
วันบัตรหมดอายุ....................../...................../............................

คําเตือน ตองติดบัตรสุขลักษณะประจําตัวไวท่ีหนาอกเสื้อดานซายตลอดเวลา
ท่ีจําหนายสินคา

แบบ สณ.5



แบบ สณ.6
เลขท่ีรับ................./.....................

คําขอตออายุ
ใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ

เขียนท่ี...............................................
วันท่ี..............เดือน............................พ.ศ.........................

ขาพเจา.................................................................................อายุ...........ป สัญชาติ..........................
อยูบานเลขที..............หมูท่ี.............ตรอก/ซอย..........................ถนน..........................แขวง/ตําบล.............................
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.......................................โทรศัพท........................................

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธี
การจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ การเรขายสินคา ตอนายกเทศมนตรีนครระยอง
โดยใชสถานท่ีเพ่ือจําหนาย.................................................................มีพ้ืนท่ีประกอบการ..........................ตารางเมตร
เรขายสินคาโดย..................................................................................ตั้งอยู ณ สถานท่ี................................................
ตรอก/ซอย.................................ตําบล..................................อําเภอ................................จังหวัด..................................

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ
1. ใบอนุญาตเดมิ
2. บัตรสุขลักษณะประจําตัวเดิม ของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย
3. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจําหนาย
4. รูปถาย หนาตรงข้ึนตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนกันแดด ขนาด 1x1 นิ้ว ของผูรับใบอนุญาตและ

ผูชวยจําหนาย
5. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย
6. .....................................................................................................................

ขอรับรองวาขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ



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


