
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ 
เรื่อง   การจําหนายสินคาในที่หรอืทางสาธารณะ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ  วาดวย 

การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๔๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  

แหงพระราชบญัญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตาํบลหนองแจงใหญโดยความเห็นชอบ 

ของสภาองคการบรหิารสวนตําบลหนองแจงใหญและนายอําเภอบัวใหญ  จึงออกขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ  เรื่อง  การจําหนายสินคา 

ในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ  ๓  บรรดาขอบญัญตัิ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “สินคา”  หมายความวา  อาหารและส่ิงของอื่นท่ีมิใชอาหาร 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารประเภทปรุงสําเร็จและอาหารที่ตองนําไปทําประกอบ  

หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “ผูจําหนายสินคา”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

  “ผูสัมผัสอาหาร”  หมายความวา  บุคคลท่ีเกี่ยวของกับอาหารตั้งแตกระบวนการเตรียมปรุง   

ประกอบ  จําหนายและเสิรฟอาหาร  รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ  ไดแก  ผูเตรียม  ผูปรุง   

ผูประกอบ  ผูเสิรฟ 

้หนา   ๒๑๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ในการจําหนายสินคาประเภทส่ิงของอื่นท่ีมิใชอาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคา 

ในท่ีหนึ่งที่ใดเปนปกติ  ผูจําหนายสินคาจะตองควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ผูจําหนายสินคาและผูชวยจําหนายสินคาตองแตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย 

  (๒)  แผงสําหรับวางสินคา  เชน  แคร  แทน  โตะ  รถเข็น  ตองทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง   

มีขนาดและความสูงจากพ้ืนตามที่เจาพนักงานทองถิน่โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๓)  จัดวางสินคา  อุปกรณประกอบในการจําหนายสินคาและทรัพยสินใด ๆ  ใหเปน 

ระเบียบเรียบรอยไมย่ืนลํ้าบริเวณที่กําหนด  รวมทั้งตัวผูจําหนายสินคาและผูชวยจําหนายสินคาตองไมลํ้า 

ลงมาในผิวจราจร 

  (๔)  หามจัดวางสินคาที่จําหนายในลักษณะใด ๆ  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๕)  รักษาความสะอาดบริเวณที่จําหนายสินคาอยูเสมอทั้งในระหวางท่ีจําหนายสินคา 

และหลังจากเลิกทําการจําหนายสินคา 

  (๖)  จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะไวใหเพียงพอ  และไมถายเท 

ทิ้งลงในทอหรือทางระบายน้ํา  หรือในท่ีหรือทางสาธารณะ 

  (๗)  หามกระทําการใด ๆ  กับตนไม  เชน  พาด  ติดตั้ง  วางแผงจําหนายสินคา   

หรือเกาะเกี่ยวสายไฟฟา  หลอดไฟฟาหรืออุปกรณประกอบในการจําหนายสินคา  รวมตลอดถึงการตอกตะปู   

ผูกเชือกหรือยึดส่ิงหนึ่งส่ิงใดโดยเด็ดขาด 

  (๘)  หามใชเครื่องกําเนิดไฟฟา  เครื่องขยายเสียง  หรือเปดวิทยุเทป  หรือกระทํา 

โดยวิธีอื่นใดท่ีกอใหเกิดเสียงดังจนเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น 

้หนา   ๒๑๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



  (๙)  เก็บวัสดุอุปกรณท่ีใชในการจําหนายสินคาออกจากบริเวณท่ีอนุญาตใหแลวเสร็จ 

โดยไมชักชาหลังจากเลิกทําการจําหนายสินคา 

  (๑๐)  หยุดประกอบการจําหนายสินคาเพ่ือประโยชนทางดานสุขลักษณะ  การรักษา 

ความสะอาดสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๑๑)  ปฏิบัติการอื่นใดท่ีจําเปนเพ่ือใหตองดวยสุขลักษณะตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๖ ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวธิีการจัดวางสินคา 

ในท่ีหนึ่งที่ใดเปนปกติ  ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๕ 

  (๒)  อาหารสดที่นํามาจําหนาย  หรือนํามาประกอบ  ปรุงอาหารเพ่ือจําหนายตองเปน 

อาหารสดท่ีมีคุณภาพดี  สะอาด  ปลอดภัยตอผูบริโภค  รวมท้ังมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม 

และเก็บเปนสัดสวน  มีการปกปด  ไมวางบนพ้ืนหรือบริเวณที่อาจทําใหอาหารปนเปอนได 

  (๓)  อาหารแหงที่นํามาจําหนาย  หรือนํามาประกอบ  ปรุงอาหารเพ่ือจําหนายตองสะอาด  

ปลอดภัย  ไมมีการปนเปอนและมีการเก็บอยางเหมาะสม 

  (๔)  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  เครื่องปรุงรส  และวัตถุเจือปนอาหารตองปลอดภัย  

ไดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  (๕)  อาหารประเภทปรุงสําเร็จตองเก็บในภาชนะท่ีสะอาด  ปลอดภัย  และมีการปองกัน

การปนเปอน  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๖)  น้ําดื่มและเครื่องดื่มท่ีนํามาจําหนายตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย 

วาดวยอาหาร  โดยบรรจุในภาชนะท่ีสะอาด  มีการปกปด  และปองกันการปนเปอน  วางสูงจากพ้ืน 

อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๗)  น้ําดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย   

๑๕  เซนติเมตร  และตองทําความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาดกอนนํามาจําหนาย 

้หนา   ๒๑๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



  (๘)  น้ําแข็งสําหรบับรโิภคตองสะอาด  มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

มีการเก็บในภาชนะที่สะอาด  สภาพดี  มีฝาปด  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๑๕  เซนติเมตร  ปากขอบภาชนะ 

สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  และไมวางในบริเวณที่อาจกอใหเกิดการปนเปอน  รวมทั้งตองไมนํา 

อาหารหรือส่ิงของอยางอื่นไปแชรวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค 

  (๙)  ใชอุปกรณที่สะอาด  มีดาม  สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งสําหรับบริโภคโดยเฉพาะ 

  (๑๐)  ภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องปรุงรส  วัตถุเจือปนอาหาร  เครื่องดื่ม  และอุปกรณ 

เครื่องใชตาง ๆ  ตองสะอาดและทําจากวัสดุที่ปลอดภัย  เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท  มีสภาพดี 

ไมชํารุดและมีการปองกันการปนเปอนท่ีเหมาะสม 

  (๑๑)  จัดเก็บภาชนะ  อุปกรณ  เครื่องใชไวในภาชนะที่สะอาด  สูงจากพ้ืนอยางนอย   

๖๐  เซนติเมตร  หรือมีการปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม 

  (๑๒)  ตูอบ  เตาอบ  เตาไมโครเวฟ  ตองสะอาด  มีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  สภาพดี 

ไมชํารุด 

  (๑๓)  ภาชนะ  อุปกรณ  เครื่องใชท่ีรอการลาง  และเศษอาหารตองเก็บในท่ีท่ีสามารถ 

ปองกันสัตวและแมลงนําโรคได 

  (๑๔)  ลางภาชนะอุปกรณและเครื่องใชทุกประเภทใหสะอาดโดยใชสารทําความสะอาด 

ที่ปลอดภัย 

  (๑๕)  น้ําใชและภาชนะบรรจุน้ําใชตองสะอาด  ปลอดภัย 

  (๑๖)  ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอหรือไมเปนพาหะ 

นําโรคติดตอ  หรือไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ  ไดแก  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด   

คางทูม  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  

ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว  โรคผิวหนังที่นารังเกียจ   

หากเจ็บปวยตองหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวใหหายกอนจึงกลับมาปฏิบัติงานตอไป 

  (๑๗)  ผูสัมผัสอาหารตองแตงกายสะอาดและเปนแบบที่สามารถปองกันการปนเปอน   

สูอาหารได  และสวมผากันเปอนที่สะอาด  สวมรองเทาหุมสน  มีส่ิงปกปดเสนผมมิใหตกลงปนเปอนในอาหาร 

้หนา   ๒๒๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



  (๑๘)  ผูสัมผัสอาหารตองลางมือและปฏิบัติตนในการเตรียม  ปรุง  ประกอบ  จําหนาย 

และเสิรฟอาหารใหถูกสุขลักษณะ  รักษาความสะอาดมือและเล็บ  ถามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคือง 

ผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้วมือตองทําแผลใหเรียบรอย 

  (๑๙)  หามผูสัมผัสอาหารสูบบุหรี่  ขบเคี้ยว  รับประทานอาหารในขณะเตรียม   

ทําประกอบ  ปรุงหรือจําหนายอาหารหรือไมไอจามรดบนอาหาร  และไมกระทําการใด ๆ  ที่จะทําใหเกิด 

การปนเปอนตออาหารหรือกอใหเกิดโรคได 

  (๒๐)  ตองมีการปองกันอันตราย  และปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญเนื่องจากการจําหนาย  

ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

  (๒๑)  หามถาย  เทท้ิงน้ําที่มีเศษอาหารหรือไขมันจากการลางเครื่องมือ  เครื่องใช   

ภาชนะและอุปกรณในการจําหนายอาหารลงในทอหรือทางระบายน้ํา  หรือในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๗ ในการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย  ผูจําหนาย 

และผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จําหนายสินคาในบริเวณที่ไดรับอนุญาต 

  (๒)  แตงกายสะอาด  สุภาพเรียบรอย 

  (๓)  หามทิ้งมูลฝอยจากการเรขายลงในทอหรือทางระบายน้ํา  หรือในท่ีหรือทางสาธารณะ 

  (๔)  หามใชเครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทปหรือสงเสียงดังในขณะที่เรขายจนเกิด 

เหตุรําคาญแกผูอื่น 

  (๕)  หยุดประกอบการคาเพ่ือประโยชนทางดานสุขลักษณะ  การรักษาความสะอาด 

สาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ประกาศกําหนด 

  (๖)  ปฏิบัติการอื่นใดที่จําเปนเพ่ือใหตองดวยสุขลักษณะตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๘ ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย 

ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๗ 
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  (๒)  อาหารสดที่นํามาจําหนาย  หรือนํามาประกอบ  ปรุงอาหารเพ่ือจําหนายตองเปน 

อาหารสดที่มีคุณภาพดี  สะอาด  ปลอดภัยตอผูบริโภค  รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม 

และเก็บเปนสัดสวน  มีการปกปด  ไมวางบนพ้ืนหรือบริเวณที่อาจทําใหอาหารปนเปอนได 

  (๓)  อาหารแหงที่นํามาจําหนาย  หรือนํามาประกอบ  ปรุงอาหารเพ่ือจําหนายตองสะอาด   

ปลอดภัย  ไมมีการปนเปอนและมีการเก็บอยางเหมาะสม 

  (๔)  อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท  เครื่องปรุงรส  และวัตถุเจือปนอาหารตองปลอดภัย  

ไดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  (๕)  อาหารประเภทปรุงสําเร็จตองเก็บในภาชนะท่ีสะอาด  ปลอดภัย  และมีการปองกัน

การปนเปอน  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๖)  น้ําดื่มและเครื่องดื่มท่ีนํามาจําหนายตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย 

วาดวยอาหาร  โดยบรรจุในภาชนะท่ีสะอาด  มีการปกปด  และปองกันการปนเปอน  วางสูงจากพ้ืน 

อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๗)  น้ําดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย   

๑๕  เซนติเมตร  และตองทําความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาดกอนนํามาจําหนาย 

  (๘)  น้ําแข็งสําหรบับรโิภคตองสะอาด  มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

มีการเก็บในภาชนะที่สะอาด  สภาพดี  มีฝาปด  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๑๕  เซนติเมตร  ปากขอบภาชนะ 

สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  และไมวางในบริเวณที่อาจกอใหเกิดการปนเปอน  รวมทั้งตองไมนํา 

อาหารหรือส่ิงของอยางอื่นไปแชรวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค 

  (๙)  ใชอุปกรณที่สะอาด  มีดาม  สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งสําหรับบริโภคโดยเฉพาะ 

  (๑๐)  ภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องปรุงรส  วัตถุเจือปนอาหาร  เครื่องดื่ม  และอุปกรณ 

เครื่องใชตาง ๆ  ตองสะอาดและทําจากวัสดุที่ปลอดภัย  เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท  มีสภาพดี 

ไมชํารุดและมีการปองกันการปนเปอนท่ีเหมาะสม 

  (๑๑)  จัดเก็บภาชนะ  อุปกรณ  เครื่องใชไวในภาชนะที่สะอาด  สูงจากพ้ืนอยางนอย   

๖๐  เซนติเมตร  หรือมีการปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม 
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  (๑๒)  ตูอบ  เตาอบ  เตาไมโครเวฟ  ตองสะอาด  มีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  สภาพดี  ไมชํารุด 

  (๑๓)  ภาชนะ  อุปกรณ  เครื่องใชท่ีรอการลาง  และเศษอาหารตองเก็บในที่ท่ีสามารถ 

ปองกันสัตวและแมลงนําโรคได 

  (๑๔)  ลางภาชนะอุปกรณและเครื่องใชทุกประเภทใหสะอาดโดยใชสารทําความสะอาด 

ที่ปลอดภัย 

  (๑๕)  น้ําใชและภาชนะบรรจุน้ําใชตองสะอาด  ปลอดภัย 

  (๑๖)  ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอหรือไมเปนพาหะ 

นําโรคติดตอ  หรือไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ  ไดแก  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด   

คางทูม  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม   

ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว  โรคผิวหนังที่นารังเกียจ   

หากเจ็บปวยตองหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวใหหายกอนจึงกลับมาปฏิบัติงานตอไป 

  (๑๗)  ผูสัมผัสอาหารตองแตงกายสะอาดและเปนแบบท่ีสามารถปองกันการปนเปอน   

สูอาหารได  และสวมผากันเปอนที่สะอาด  สวมรองเทาหุมสน  มีส่ิงปกปดเสนผมมิใหตกลงปนเปอนในอาหาร 

  (๑๘)  ผูสัมผัสอาหารตองลางมือและปฏิบัติตนในการเตรียม  ปรุง  ประกอบ   

จําหนาย  และเสิรฟอาหาร  ใหถูกสุขลักษณะ  รักษาความสะอาดมือและเล็บ  ถามีบาดแผลหรือถูกลวก 

หรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้วมือตองทําแผลใหเรียบรอย 

  (๑๙)  หามผูสัมผัสอาหารสูบบุหรี่  ขบเคี้ยว  รับประทานอาหารในขณะเตรียม   

ทําประกอบ  ปรุงหรือจําหนายอาหารหรือไมไอจามรดบนอาหาร  และไมกระทําการใด ๆ  ที่จะทําใหเกิด   

การปนเปอนตออาหารหรือกอใหเกิดโรคได 

  (๒๐)  ตองมีการปองกันอันตราย  และปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญเนื่องจากการจําหนาย  

ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

  (๒๑)  หามถาย  เททิ้งน้ําที่มีเศษอาหารหรือไขมันจากการลางเครื่องมือ  เครื่องใชภาชนะ 

และอุปกรณในการจําหนายอาหารลงในทอหรือทางระบายน้ํา  หรือในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๙ หามผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวาเปน 

โรคติดตอหรือเปนพาหะของโรคติดตอ 
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ขอ  ๑๐  เจาพนักงานทองถิ่นมีหนาท่ีควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชนใชสอย 

ของประชาชนท่ัวไป 

หามใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการ 

จัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นระบุชนิด  หรือประเภทของสินคา 

ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา  และสถานท่ีท่ีจะจัดวางสินคาเพ่ือจําหนายในกรณีท่ีจะมีการจัดวางสินคา 

ในท่ีหนึ่งที่ใดเปนปกติ  รวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได 

การเปล่ียนแปลงชนดิหรือประเภทของสินคา  ลักษณะวธิีการจําหนายสินคาหรือสถานที่จัดวางสินคา 

ใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาตจะกระทําไดตอเมื่อผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

และเจาพนักงานทองถิ่นไดจดแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว 

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

  (๓)  ใบรับรองแพทยของผูรับใบอนุญาต  และผูชวยจําหนาย  (กรณีจําหนายอาหาร   

และ/หรือเครื่องดื่ม) 

  (๔)  รูปถายหนาตรงครึ่งตัว  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  ๑x๑  นิ้วของ 

ผูรับใบอนุญาต  และผูชวยจําหนาย  คนละ  ๓  รูป  เพ่ือติดไวในทะเบียน  ๑  รูป  ในใบอนุญาต  ๑  รูป   

และบัตรสุขลักษณะประจําตัวอีก  ๑  รูป 

  (๕)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจสอบความถูกตองของคาํขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตอง  ครบถวน 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น   

ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

โดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี 

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ท้ังนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา 

ยังไมแลวเสร็จใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ   

พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 

ขอ  ๑๓  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว 

ขอ  ๑๔  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ  ๑๕  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๖  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถกูทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

้หนา   ๒๒๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ขอ  ๑๗  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้ 

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกิน

สิบหาวัน 

ขอ ๑๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรบัใบอนุญาตตามขอบญัญัตนิี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสม 

กับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๑๙  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง 

แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๐  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๑  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรบักรณีที่เปนการขอตออายุใบอนญุาต  ตลอดเวลาที่ยังดาํเนินกจิการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ   

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนนิกจิการนั้นกอนถึงกาํหนดการเสียคาธรรมเนยีมครั้งตอไป 

้หนา   ๒๒๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๒ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 

ขอ ๒๓ ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษ 

ตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ภิรมยา  เอกตะค ุ

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ปฏิบัตหินาท่ี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองแจงใหญ   

้หนา   ๒๒๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



 
 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ   

เรื่อง  การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี รายการ คาธรรมเนียม/บาท 

1 

 

 

2 

 

3 

คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวาง 

สินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดโดยปกติ 

-------------------------------------------------------------------------------- 

คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจําหนายโดยลักษณะการเรขาย 

-------------------------------------------------------------------------------- 

ใบแทนใบอนุญาต 

 

500 

 

50 

 

20 

 



 
 

แบบ  สณ. ๑ 
เลขท่ีรับ ..................../.......................      เลขท่ี ............................. 

คําขอรับ 

ใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
เขียนท่ี ........................................................... 

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

 ๑. ขาพเจา...................................................................... อายุ...............ป สัญชาต.ิ.......................... 
โดย................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม.............................................................................................................ท่ีอยูเลขท่ี........................... 

หมูท่ี...............ตรอก/ซอย..............................ถนน....................................แขวง/ตําบล...................................... 
เขต/อําเภอ.............................จังหวัด...............................หมายเลขโทรศัพท.................................ผูขออนุญาต 
              ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ/เจาพนักงานทองถ่ิน  องคการ 

บริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ  เพ่ือขออนุญาตดําเนินกิจการ 
              จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ 
              จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา        

 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสาร  หลักฐานตางๆ มาดวยแลว  คือ 
 ๑. สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ..................) 
 ๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับอนุญาต 

 ๓. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจําหนาย 
 ๔. รูปถาย  หนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑x๑ นิ้ว ของผูขอรับ 
  ใบอนุญาต และผูชวยจําหนาย  คนละ  ๓ รูป 

 ๕.  ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
 ๖.  แผนท่ีตั้งสถานท่ีจําหนายสินคาพอสังเขป  
    ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

ความเห็นของเจาหนาท่ี     
       ตรวจสอบแลวถูกตอง....................................................................................... 
       ควรอนุญาต.......................................................................................... 

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

           เจาพนักงานทองถ่ิน 
(ลงชื่อ).............................................เจาหนาท่ี 
      (.............................................) 



 
 

  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานท่ีจําหนายสินคาพอสังเขป 

(ประกอบคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สณ. ๑) 

 

ของ..................................................................................................................................................................... 

อยูท่ี...........หมูท่ี ........... ตรอก/ซอย ........................ ถนน ................................ ตําบล ................................... 

อําเภอ ............................จังหวัด ........................... โทรศัพท .......................................... 

ชื่อสถานประกอบการ....................................................................................................... 

 

                                                                     

                                                      แผนท่ีพอสังเขป      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

  (ลงชื่อ)............................................................ผูตรวจสอบ 

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

 

 



 
 

แบบ สณ. ๒ 

 

 

 

 

      ใบอนุญาต 

จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

         โดยลักษณะวิธีการวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ 

 

เลมท่ี………….….เลขท่ี…….………./.......……… 
อนุญาตให………………………................................................................อายุ…..…................ป  สัญชาติ…………..……… 
อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี…...........……………….…ตรอก/ซอย................................ถนน……………….……………... 

ตําบล/แขวง………...……….…….อําเภอ/เขต………..……..…….จังหวัด…..…..……………โทรศัพท…………....................... 
 ขอ ๑ จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ  
เพ่ือจําหนาย……………….................................................................................................................................................. 

มีพ้ืนท่ีประกอบการ………..……………..ตารางเมตร คาธรรมเนียม….…………..บาท  ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี…………….
เลขท่ี……..……ลงวันท่ี……….……..เดือน…………........พ.ศ………. ตั้งอยู  ณ  สถานท่ี .................................................. 
ตรอก/ซอย ................................... ตําบล............................ อําเภอ ................................ จังหวดั .............................. 

 ขอ ๒  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
(๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ  เรื่อง   

การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ๒๕๕8  และเง่ือนไขท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลหนองแจงใหญกําหนด 
  (๒) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีเก่ียวของ 
 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี ............ เดือน ....................................... พ.ศ. ........ 
  
           ออกให  ณ  วันท่ี……….เดือน……………………พ.ศ………… 

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

       ผูรับเงิน         นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ 
        เจาพนักงานทองถ่ิน 
   

คําเตือน   ๑)  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต 
             ๒)  ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละยี่สิบ 
 



 
 

แบบ สณ. ๓ 

 

 

 

 

      ใบอนุญาต 

         จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

     โดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา 

เลมท่ี………….….เลขท่ี….……….ป.......……… 

อนุญาตให………………………................................................................อายุ…..…................ป  สัญชาติ…………..……… 

อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี…...........……………….…ตรอก/ซอย................................ถนน……………….……………... 

ตําบล/แขวง………......……….…….อําเภอ/เขต………..……..…….จังหวัด…..…..……………โทรศัพท…………................ 

 ขอ ๑ จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา  

เพ่ือจําหนาย……………….................................................................................................................................................. 

มีพ้ืนท่ีประกอบการ………..……………..ตารางเมตร คาธรรมเนียม….…………..บาท  ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี…………….

เลขท่ี……..……ลงวันท่ี……….……..เดือน…………........พ.ศ………. ตั้งอยู  ณ  สถานท่ี ................................................... 

ตรอก/ซอย ..................................... ตําบล.............................. อําเภอ ................................ จังหวัด ........................... 

 ขอ ๒  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ  เรื่อง   

การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ๒๕๕8  และเง่ือนไขท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลหนองแจงใหญกําหนด 

  (๒) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีเก่ียวของ 

 

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

  

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

 

      ลงชื่อ .................................................... 

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

                นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ 

   

คําเตือน   ๑)  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต 

             ๒)  ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละยี่สิบ 



 
 

แบบ สณ. ๔ 

ขนาดบัตร  กวาง  ๗  เซนติเมตร  ยาว  ๑๐  เซนติเมตร 

 

  (ดานหนา)      (ดานหลัง) 

 

                                         แบบ สณ.๔               รูปถาย      แบบ  สณ. ๔ 

            บัตรสุขลักษณะประจําตัว       ๑x๑ นิ้ว   

   ผูจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ                                            ชื่อ.......................................... 

 โดยลักษณะวิธีการวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ    .................... สกุล...................................... 

         ลายมือชื่อ 

         หมูโลหิต........            

                ผูรับใบอนุญาต 

 บัตรเลขท่ี..................             ผูชวยจําหนาย 

    องคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ                           (ลงชื่อ)...........................ผูออกบัตร 

    จังหวัดนครราชสีมา                                                     (                             )       

          วันออกบัตร.......................     นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ 

บัตรหมดอายุ....................                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบ สณ. ๕ 

ขนาดบัตร  กวาง  ๗  เซนติเมตร  ยาว  ๑๐  เซนติเมตร 

 

  (ดานหนา)      (ดานหลัง) 

 

                                         แบบ สณ.๕               รูปถาย       แบบ  สณ. ๕ 

            บัตรสุขลักษณะประจําตัว       ๑x๑ นิ้ว   

    ผูจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ                                          ชื่อ............................................ 

    โดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา      ......................  สกุล......................................... 

         ลายมือชื่อ 

         หมูโลหิต........            

                ผูรับใบอนุญาต 

 บัตรเลขท่ี..................             ผูชวยจําหนาย 

   องคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ       (ลงชื่อ)...........................ผูออกบัตร 

   จังหวัดนครราชสีมา                                                     (                           ) 

           วันออกบัตร......................     นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ 

บัตรหมดอายุ....................                                                   เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

           แบบ สณ.๖ 
เลขท่ีรับ…......../…........    คําขอตออายุใบอนุญาต            เลขท่ี............... 
            ใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

      เขียนท่ี................................................................... 

วันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. 25............ 

  ขาพเจา.......................................................................................................อายุ...................ป 
สัญชาติ...............อยูบานเลขท่ี...........หมูท่ี..............ตรอก/ซอย..........................ถนน........................................
ตําบล/แขวง.............................................จังหวัด....................................โทรศัพท.............................................. 
  ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ/เจาพนักงานทองถ่ิน เพื่อขอตออายุ 
  ใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ( การเรขายสินคา/การวางสินคาฯ ) 
  บัตรสุขลักษณะประจําตัว ผูจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
  (การวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ/การเรขาย ) 
โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบการวา....................................................................................................................... 
พ้ืนท่ีประกอบการ......................................ตารางเมตร  มีผูชวยจําหนาย จํานวน .......................................คน 
ตั้งอยู ณ เลขท่ี ..............หมูท่ี............ถนน......................ตําบล.................................อําเภอ...............................
จังหวัด.............................................โทรศัพท............................................ 
  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
  ใบอนุญาตเดิม ( แบบ สณ. ๒, สณ. ๓ ) 
  บัตรสุขลักษณะประจําตัวเดิม ( แบบ สณ. ๔, สณ. ๕ ) 
  คาธรรมเนียม..................................บาท 
   
   ขอรับรองวา ขอความท่ีใหไวในคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 
           (......................................................) 
 
ความเห็นของเจาหนาท่ี    คําส่ังนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ 
       ตรวจสอบแลวถูกตอง   ...................................................................................... 
       ควรอนุญาต    ........................................................................................ 
       ……………………………… 
   (ลงชื่อ).....................................นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ 
        (.........................................) 
            เจาพนักงานทองถ่ิน 
(ลงชื่อ).............................................เจาหนาท่ี 
      (.............................................) 



 
 

แบบ สณ. ๗ 

เลขท่ีรับ......./.........    คําขออนุญาตตาง ๆ    เลขท่ี..................... 

    เกี่ยวกับการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

    เขียนท่ี................................................................................ 

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

  ขาพเจา....................................................................................................อายุ......................ป 

สัญชาติ......................อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี............ตรอก/ซอย.........................ถนน………..........................

ตําบล/แขวง.......................................จังหวัด.....................................โทรศัพท............................... 

  ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ/เจาพนักงานทองถ่ิน     

องคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ  ดวยขาพเจาประสงค 

           เปลี่ยนแปลงชนิด หรอืประเภทสินคา จาก...................................เปน.................................... 

  เปลี่ยนแปลงลักษณะวิธีการจาหนายสินคา จาก..........................เปน.................................... 

  เปลี่ยนแปลงสถานท่ีจัดวางสินคา จาก..........................................เปน.................................... 

  ขอใบแทนใบอนุญาตเนื่องจากใบอนุญาตเดิม ชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลาย 

  ขอใบแทนบัตรสุขลักษณะประจําตัว   เนื่องจากบัตรเดิม  ชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย 

  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ 

  ใบอนุญาตเดิม (ถามี) 

  บัตรสุขลักษณะประจําตัวเดิม (ถามี) 

  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจหรือเจาพนักงานฝายปกครอง กรณีสูญหายหรือ  

  ถูกทําลาย 

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

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

 

  ขอรับรองวา ขอความท่ีใหไวในคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

     
 




