
ค าขอรับ 
ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 
            เขียนที่................................................... 
        วันที่..........เดือน........................พ.ศ........... 
 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................................  อายุ............ปี  สัญชาติ.................. 
อยู่บ้านเลขท่ี............................ หมู่ที่................. ตรอก/ซอย...................................... ถนน....... ............................... 
ต าบล/แขวง .............................................. อ าเภอ/เขต.......................................... จังหวดั.................................. .... 
หมายเลขโทรศัพท์ ............................................ โทรสาร ........................................  
 พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๓. ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ช่วยจ าหน่าย 
๔. รูปถ่าย หน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว ของผู้ขอรับใบอนุญาต และ

ผู้ช่วยจ าหน่าย 
๕. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 
๖. ............................................................................................................................. ...................... 

 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้ เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

แบบ สณ. ๑ 

ค าขอเลขท่ี ............ /......... 
............. 



 
ใบอนุญาต 

จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ 

 
เล่มที่ ............... เลขท่ี .........../.............. 
 
 อนุญาตให้ นาย/นาง/นางสาว ....................................................... ........ อายุ ............. ปี สญัชาติ............. 
อยู่บ้านเลขท่ี ................ หมู่ที ่........... ตรอก/ซอย ..................... ถนน ................. ต าบล/แขวง .......... ................... 
อ าเภอ/เขต ................................ จังหวัด ........................... โทรศัพท์ ........................ โทรสาร ............................... 

ข้อ ๑ จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่ใดท่ีหนึ่งเป็นปกติ 
ตั้งอยู่ ณ สถานที.่...................................................... ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................
ต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง  เพ่ือจ าหน่าย.............................................................. 
มีพ้ืนที่ประกอบการ .................................... ตารางเมตร   
ทั้งนี้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ........................ บาท (............................................................... ........)  
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ......................... เลขท่ี .................... ลงวันที่ ............. เดือน ............ ........... พ.ศ................. 
 
 ข้อ ๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ต่อไปนี้ 
  ๒.๑ ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไหล่หิน เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ ๒๕๕๖ 
  ๒.๒ ................................................................................... 
  ๒.๓ ................................................................................... 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ถึงวันที่ .............. เดือน ........................ พ.ศ ................... 
   ออกให้ ณ วันที่ ............. เดือน ........................ พ.ศ ................... 
 
 
    (ลงชื่อ).................................................. 
              (..........................................) 
             นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
 
 
 
 
 
ค าเตือน     ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

แบบ สณ. ๒ 



  
ใบอนุญาต 

จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
โดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า 

 
เล่มที่ ............... เลขท่ี .........../.............. 
 
 อนุญาตให้ นาย/นาง/นางสาว ............................................................... อายุ ............. ปี สญัชาติ............. 
อยู่บ้านเลขท่ี ................ หมู่ที ่........... ตรอก/ซอย ..................... ถนน ................. ต าบล/แขวง .......... ................... 
อ าเภอ/เขต ................................ จังหวัด ........................... โทรศัพท์ ........................ โทรสาร ...............................  

ข้อ ๑ จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า 
ตั้งอยู่ ณ สถานที.่...................................................... ตรอก/ซอย............................. ถนน.................................
ต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง  เพ่ือจ าหน่าย.............................................................. 
มีพ้ืนที่ประกอบการ .................................... ตารางเมตร   
ทั้งนี้เสียคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต ........................ บาท (.......................................................................)  
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ......................... เลขท่ี .................... ลงวันที่ ............. เดือน .................... ... พ.ศ................. 
 
 ข้อ ๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ต่อไปนี้ 
  ๒.๑ ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไหล่หิน เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ ๒๕๕๖ 
  ๒.๒ .............................................................................. ..... 
  ๒.๓ ................................................................................... 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ถึงวันที่ .............. เดือน ........................ พ.ศ ................... 
   ออกให้ ณ วันที่ ............. เดือน ........................ พ.ศ ................... 
 
 
    (ลงชื่อ).................................................. 
              (..........................................) 
             นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
 
 
 
 
 
ค าเตือน     ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

แบบ สณ. ๓ 


