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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ
เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่ เ ป น การสมควรตราข อ บั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองแจ ง ใหญ ว า ด ว ย
การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
แหงพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญโดยความเห็นชอบ
ของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญและนายอําเภอบัวใหญ จึงออกขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ เรื่อง การจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“สินคา” หมายความวา อาหารและสิ่งของอื่นที่มิใชอาหาร
“อาหาร” หมายความวา อาหารประเภทปรุงสําเร็จและอาหารที่ตองนําไปทําประกอบ
หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“ผูจําหนายสินคา” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
“ผูสัมผัสอาหาร” หมายความวา บุคคลที่เกี่ยวของกับอาหารตั้งแตกระบวนการเตรียมปรุง
ประกอบ จําหนายและเสิรฟอาหาร รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ ไดแก ผูเตรียม ผูปรุง
ผูประกอบ ผูเสิรฟ
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“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ
“เจาพนักงานสาธารณสุข ” หมายความวา เจาพนักงานซึ่ง ไดรับ การแตงตั้ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕ ในการจําหนายสินคาประเภทสิ่งของอื่นที่มิใชอาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคา
ในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ ผูจําหนายสินคาจะตองควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ผูจําหนายสินคาและผูชวยจําหนายสินคาตองแตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย
(๒) แผงสําหรับวางสินคา เชน แคร แทน โตะ รถเข็น ตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรง
มีขนาดและความสูงจากพื้นตามที่เจาพนักงานทองถิน่ โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
(๓) จัดวางสินคา อุปกรณประกอบในการจําหนายสินคาและทรัพยสินใด ๆ ใหเปน
ระเบียบเรียบรอยไมยื่นล้ําบริเวณที่กําหนด รวมทั้งตัวผูจําหนายสินคาและผูชวยจําหนายสินคาตองไมล้ํา
ลงมาในผิวจราจร
(๔) หามจัดวางสินคาที่จําหนายในลักษณะใด ๆ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา
ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
(๕) รักษาความสะอาดบริเวณที่จําหนายสินคาอยูเสมอทั้งในระหวางที่จําหนายสินคา
และหลังจากเลิกทําการจําหนายสินคา
(๖) จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกตองดวยสุขลักษณะไวใหเพียงพอ และไมถายเท
ทิ้งลงในทอหรือทางระบายน้ํา หรือในที่หรือทางสาธารณะ
(๗) หามกระทําการใด ๆ กับ ตนไม เชน พาด ติด ตั้ง วางแผงจําหนายสิน คา
หรือเกาะเกี่ยวสายไฟฟา หลอดไฟฟาหรืออุปกรณประกอบในการจําหนายสินคา รวมตลอดถึงการตอกตะปู
ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเด็ดขาด
(๘) หามใชเครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องขยายเสียง หรือเปดวิทยุเทป หรือกระทํา
โดยวิธีอื่นใดที่กอใหเกิดเสียงดังจนเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น
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(๙) เก็บวัสดุอุปกรณที่ใชในการจําหนายสินคาออกจากบริเวณที่อนุญาตใหแลวเสร็จ
โดยไมชักชาหลังจากเลิกทําการจําหนายสินคา
(๑๐) หยุดประกอบการจําหนายสินคาเพื่อประโยชนทางดานสุขลักษณะ การรักษา
ความสะอาดสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา
ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหตองดวยสุขลักษณะตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
ขอ ๖ ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคา
ในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๕
(๒) อาหารสดที่นํามาจําหนาย หรือนํามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจําหนายตองเปน
อาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยตอผูบริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม
และเก็บเปนสัดสวน มีการปกปด ไมวางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจทําใหอาหารปนเปอนได
(๓) อาหารแหงที่นํามาจําหนาย หรือนํามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจําหนายตองสะอาด
ปลอดภัย ไมมีการปนเปอนและมีการเก็บอยางเหมาะสม
(๔) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหารตองปลอดภัย
ไดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร
(๕) อาหารประเภทปรุงสําเร็จตองเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการปองกัน
การปนเปอน วางสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๖) น้ําดื่มและเครื่องดื่มที่นํามาจําหนายตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย
วาดวยอาหาร โดยบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปด และปองกันการปนเปอน วางสูงจากพื้น
อยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๗) น้ํ า ดื่ ม หรื อ เครื่ อ งดื่ ม ในภาชนะบรรจุ ที่ ป ด สนิ ท ต อ งวางสู ง จากพื้ น อย า งน อ ย
๑๕ เซนติเมตร และตองทําความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาดกอนนํามาจําหนาย
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(๘) น้ําแข็งสําหรับบริโภคตองสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร
มีการเก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปด วางสูงจากพื้นอยางนอย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบภาชนะ
สูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร และไมวางในบริเวณที่อาจกอใหเกิดการปนเปอน รวมทั้งตองไมนํา
อาหารหรือสิ่งของอยางอื่นไปแชรวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค
(๙) ใชอุปกรณที่สะอาด มีดาม สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งสําหรับบริโภคโดยเฉพาะ
(๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ
เครื่องใชตาง ๆ ตองสะอาดและทําจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท มีสภาพดี
ไมชํารุดและมีการปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม
(๑๑) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ เครื่องใชไวในภาชนะที่สะอาด สูงจากพื้นอยางนอย
๖๐ เซนติเมตร หรือมีการปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม
(๑๒) ตูอบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ตองสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี
ไมชํารุด
(๑๓) ภาชนะ อุปกรณ เครื่องใชที่รอการลาง และเศษอาหารตองเก็บในที่ที่สามารถ
ปองกันสัตวและแมลงนําโรคได
(๑๔) ลางภาชนะอุปกรณและเครื่องใชทุกประเภทใหสะอาดโดยใชสารทําความสะอาด
ที่ปลอดภัย
(๑๕) น้ําใชและภาชนะบรรจุน้ําใชตองสะอาด ปลอดภัย
(๑๖) ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอหรือไมเปนพาหะ
นําโรคติดตอ หรือไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ ไดแก อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด
คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไขห วัด ใหญร วมถึง ไขหวัดใหญที่ติด ตอมาจากสัตว โรคผิวหนัง ที่นารังเกียจ
หากเจ็บปวยตองหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวใหหายกอนจึงกลับมาปฏิบัติงานตอไป
(๑๗) ผูสัมผัสอาหารตองแตงกายสะอาดและเปนแบบที่สามารถปองกันการปนเปอน
สูอาหารได และสวมผากันเปอนที่สะอาด สวมรองเทาหุมสน มีสิ่งปกปดเสนผมมิใหตกลงปนเปอนในอาหาร
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(๑๘) ผูสัมผัสอาหารตองลางมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จําหนาย
และเสิรฟอาหารใหถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคือง
ผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้วมือตองทําแผลใหเรียบรอย
(๑๙) ห า มผู สั ม ผั ส อาหารสู บ บุ ห รี่ ขบเคี้ ย ว รั บ ประทานอาหารในขณะเตรี ย ม
ทําประกอบ ปรุงหรือจําหนายอาหารหรือไมไอจามรดบนอาหาร และไมกระทําการใด ๆ ที่จะทําใหเกิด
การปนเปอนตออาหารหรือกอใหเกิดโรคได
(๒๐) ตองมีการปองกันอันตราย และปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญเนื่องจากการจําหนาย
ทํา ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร
(๒๑) หามถาย เททิ้ง น้ําที่มีเศษอาหารหรือไขมัน จากการลางเครื่องมือ เครื่องใช
ภาชนะและอุปกรณในการจําหนายอาหารลงในทอหรือทางระบายน้ํา หรือในที่หรือทางสาธารณะ
ขอ ๗ ในการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย ผูจําหนาย
และผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) จําหนายสินคาในบริเวณที่ไดรับอนุญาต
(๒) แตงกายสะอาด สุภาพเรียบรอย
(๓) หามทิ้งมูลฝอยจากการเรขายลงในทอหรือทางระบายน้ํา หรือในที่หรือทางสาธารณะ
(๔) หามใชเครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทปหรือสงเสียงดังในขณะที่เรขายจนเกิด
เหตุรําคาญแกผูอื่น
(๕) หยุดประกอบการคาเพื่อประโยชนทางดานสุขลักษณะ การรักษาความสะอาด
สาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกําหนด
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหตองดวยสุขลักษณะตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
ขอ ๘ ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย
ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๗
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(๒) อาหารสดที่นํามาจําหนาย หรือนํามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจําหนายตองเปน
อาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยตอผูบริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม
และเก็บเปนสัดสวน มีการปกปด ไมวางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจทําใหอาหารปนเปอนได
(๓) อาหารแหงที่นํามาจําหนาย หรือนํามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจําหนายตองสะอาด
ปลอดภัย ไมมีการปนเปอนและมีการเก็บอยางเหมาะสม
(๔) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหารตองปลอดภัย
ไดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร
(๕) อาหารประเภทปรุงสําเร็จตองเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการปองกัน
การปนเปอน วางสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๖) น้ําดื่มและเครื่องดื่มที่นํามาจําหนายตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย
วาดวยอาหาร โดยบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปด และปองกันการปนเปอน วางสูงจากพื้น
อยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๗) น้ํ า ดื่ ม หรื อ เครื่ อ งดื่ ม ในภาชนะบรรจุ ที่ ป ด สนิ ท ต อ งวางสู ง จากพื้ น อย า งน อ ย
๑๕ เซนติเมตร และตองทําความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาดกอนนํามาจําหนาย
(๘) น้ําแข็งสําหรับบริโภคตองสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร
มีการเก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปด วางสูงจากพื้นอยางนอย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบภาชนะ
สูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร และไมวางในบริเวณที่อาจกอใหเกิดการปนเปอน รวมทั้งตองไมนํา
อาหารหรือสิ่งของอยางอื่นไปแชรวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค
(๙) ใชอุปกรณที่สะอาด มีดาม สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งสําหรับบริโภคโดยเฉพาะ
(๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ
เครื่องใชตาง ๆ ตองสะอาดและทําจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท มีสภาพดี
ไมชํารุดและมีการปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม
(๑๑) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ เครื่องใชไวในภาชนะที่สะอาด สูงจากพื้นอยางนอย
๖๐ เซนติเมตร หรือมีการปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม
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(๑๒) ตูอบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ตองสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไมชํารุด
(๑๓) ภาชนะ อุปกรณ เครื่องใชที่รอการลาง และเศษอาหารตองเก็บในที่ที่สามารถ
ปองกันสัตวและแมลงนําโรคได
(๑๔) ลางภาชนะอุปกรณและเครื่องใชทุกประเภทใหสะอาดโดยใชสารทําความสะอาด
ที่ปลอดภัย
(๑๕) น้ําใชและภาชนะบรรจุน้ําใชตองสะอาด ปลอดภัย
(๑๖) ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอหรือไมเปนพาหะ
นําโรคติดตอ หรือไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ ไดแก อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด
คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไขห วัด ใหญรวมถึง ไขหวัดใหญที่ติด ตอมาจากสัตว โรคผิว หนังที่นารังเกียจ
หากเจ็บปวยตองหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวใหหายกอนจึงกลับมาปฏิบัติงานตอไป
(๑๗) ผูสัมผัสอาหารตองแตงกายสะอาดและเปนแบบที่สามารถปองกันการปนเปอน
สูอาหารได และสวมผากันเปอนที่สะอาด สวมรองเทาหุมสน มีสิ่งปกปดเสนผมมิใหตกลงปนเปอนในอาหาร
(๑๘) ผู สั ม ผั ส อาหารต อ งล า งมื อ และปฏิ บั ติ ต นในการเตรี ย ม ปรุ ง ประกอบ
จําหนาย และเสิรฟอาหาร ใหถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถามีบาดแผลหรือถูกลวก
หรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้วมือตองทําแผลใหเรียบรอย
(๑๙) ห า มผู สั ม ผั ส อาหารสู บ บุ ห รี่ ขบเคี้ ย ว รั บ ประทานอาหารในขณะเตรี ย ม
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 เจาพนักงานทองถิ่นมีหนาที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชนใชสอย
ของประชาชนทั่วไป
หามใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการ
จัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินคา
ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา และสถานที่ที่จะจัดวางสินคาเพื่อจําหนายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินคา
ในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ รวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธีการจําหนายสินคาหรือสถานที่จัดวางสินคา
ใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาตจะกระทําไดตอเมื่อผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
และเจาพนักงานทองถิ่นไดจดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว
ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาต
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 เพื่อติดไวในทะเบียน ๑ รูป ในใบอนุญาต ๑ รูป
และบัตรสุขลักษณะประจําตัวอีก ๑ รูป
(๕) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคํา ขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไมถูกตอง ครบถวน
ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไขเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น
ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
โดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่
กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้ง ละไมเกิน สิบ หาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี ทั้งนี้ หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา
ยังไมแลวเสร็จใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ
พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง
ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับ ใบอนุญาตภายในสิบ หาวันนับ แตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว
ขอ ๑๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญ าตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๗ ง

หนา้ ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ขอ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน
สิบหาวัน
ขอ ๑๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรบั ใบอนุญาตตามขอบัญญัตนิ ี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น
กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสม
กับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๑๙ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญ าตใหทําเปน หนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๒๐ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ กํา หนด ให ชํา ระคา ปรั บ เพิ่ม ขึ้น อี กร อยละยี่สิ บของจํา นวนคา ธรรมเนี ยมที่ค างชํา ระ
เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๗ ง

หนา้ ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๒๒ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น
ขอ ๒๓ ผู ใ ดฝ า ฝ น คํ า สั่ ง ของเจ า พนั ก งานหรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามข อ บั ญ ญั ติ นี้ ต อ งระวางโทษ
ตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ภิรมยา เอกตะคุ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัตหิ นาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ
เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2561
ลําดับที่
รายการ
1 คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สินคาในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ
-------------------------------------------------------------------------------2 คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจําหนายโดยลักษณะการเรขาย
-------------------------------------------------------------------------------3 ใบแทนใบอนุญาต

คาธรรมเนียม/บาท
500
50
20

เลขที่รับ ..................../.......................

แบบ สณ. ๑
เลขที่ .............................

คําขอรับ
ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
เขียนที่ ...........................................................
วันที่ ............. เดือน .................................. พ.ศ. .....................
๑. ขาพเจา...................................................................... อายุ...............ป สัญชาติ...........................
โดย................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม.............................................................................................................ที่อยูเลขที่...........................
หมูที่...............ตรอก/ซอย..............................ถนน....................................แขวง/ตําบล......................................
เขต/อําเภอ.............................จังหวัด...............................หมายเลขโทรศัพท.................................ผูขออนุญาต
ขอยื่ นคํ าขอตอนายกองค การบริหารสว นตําบลหนองแจงใหญ/ เจาพนักงานทองถิ่น องคการ
บริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ เพื่อขออนุญาตดําเนินกิจการ
จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ
จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา
พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสาร หลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ
๑. สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ ระบุ..................)
๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับอนุญาต
๓. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจําหนาย
๔. รูปถ าย หน าตรงครึ่ งตั ว ไม สวมหมวก ไม สวมแว นตาดํ า ขนาด ๑x๑ นิ้ ว ของผู ขอรั บ
ใบอนุญาต และผูชวยจําหนาย คนละ ๓ รูป
๕. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย
๖. แผนที่ตั้งสถานที่จําหนายสินคาพอสังเขป
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .................................................... ผูขอรับใบอนุญาต
(..................................................)

ความเห็นของเจาหนาที่
ตรวจสอบแลวถูกตอง.......................................................................................
ควรอนุญาต..........................................................................................
………………………………
(ลงชื่อ)................................นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ
(.........................................)
เจาพนักงานทองถิ่น
(ลงชื่อ).............................................เจาหนาที่
(.............................................)

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จําหนายสินคาพอสังเขป
(ประกอบคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ สณ. ๑)
ของ.....................................................................................................................................................................
อยูที่...........หมูที่ ........... ตรอก/ซอย ........................ ถนน ................................ ตําบล ...................................
อําเภอ ............................จังหวัด ........................... โทรศัพท ..........................................
ชื่อสถานประกอบการ.......................................................................................................

แผนที่พอสังเขป

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

แบบ สณ. ๒

ใบอนุญาต
จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ
เลมที่………….….เลขที่…….………./.......………
อนุญาตให………………………................................................................อายุ…..…................ป สัญชาติ…………..………
อยูบานเลขที่....................หมูที่…...........……………….…ตรอก/ซอย................................ถนน……………….……………...
ตําบล/แขวง………...……….…….อําเภอ/เขต………..……..…….จังหวัด…..…..……………โทรศัพท………….......................
ขอ ๑ จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ
เพื่อจําหนาย………………..................................................................................................................................................
มีพื้นที่ประกอบการ………..……………..ตารางเมตร คาธรรมเนียม….…………..บาท ใบเสร็จรับเงิน เลมที่…………….
เลขที่……..……ลงวันที่……….……..เดือน…………........พ.ศ………. ตั้งอยู ณ สถานที่ ..................................................
ตรอก/ซอย ................................... ตําบล............................ อําเภอ ................................ จังหวัด ..............................
ขอ ๒ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ เรื่อง
การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕8 และเงื่อนไขที่องคการ
บริหารสวนตําบลหนองแจงใหญกําหนด
(๒) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่เกี่ยวของ
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่ ............ เดือน ....................................... พ.ศ. ........
ออกให ณ วันที…่ …….เดือน……………………พ.ศ…………
ลงชื่อ ....................................................
(.........................................................)
ผูรับเงิน

ลงชื่อ ....................................................
(.........................................................)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ
เจาพนักงานทองถิ่น

คําเตือน ๑) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ไดรับใบอนุญาต
๒) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้นรอยละยี่สิบ

แบบ สณ. ๓

ใบอนุญาต
จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา
เลมที่………….….เลขที่….……….ป.......………
อนุญาตให………………………................................................................อายุ…..…................ป สัญชาติ…………..………
อยูบานเลขที่....................หมูที่…...........……………….…ตรอก/ซอย................................ถนน……………….……………...
ตําบล/แขวง………......……….…….อําเภอ/เขต………..……..…….จังหวัด…..…..……………โทรศัพท…………................
ขอ ๑ จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา
เพื่อจําหนาย………………..................................................................................................................................................
มีพื้นที่ประกอบการ………..……………..ตารางเมตร คาธรรมเนียม….…………..บาท ใบเสร็จรับเงิน เลมที่…………….
เลขที่……..……ลงวันที่……….……..เดือน…………........พ.ศ………. ตั้งอยู ณ สถานที่ ...................................................
ตรอก/ซอย ..................................... ตําบล.............................. อําเภอ ................................ จังหวัด ...........................
ขอ ๒ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ เรื่อง
การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕8 และเงื่อนไขที่องคการ
บริหารสวนตําบลหนองแจงใหญกําหนด
(๒) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่เกี่ยวของ
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่ ............ เดือน ................................... พ.ศ. ............
ออกให ณ วันที…่ …….เดือน……………………พ.ศ…………
ลงชื่อ ....................................................
(.........................................................)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ
คําเตือน ๑) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ไดรับใบอนุญาต
๒) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้นรอยละยี่สิบ

แบบ สณ. ๔
ขนาดบัตร กวาง ๗ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร
(ดานหนา)
แบบ สณ.๔
บัตรสุขลักษณะประจําตัว
ผูจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ

บัตรเลขที่..................
องคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ
จังหวัดนครราชสีมา
วันออกบัตร.......................
บัตรหมดอายุ....................

(ดานหลัง)
รูปถาย
๑x๑ นิ้ว

แบบ สณ. ๔

ชื่อ..........................................
.................... สกุล......................................
ลายมือชื่อ
หมูโลหิต........
ผูรับใบอนุญาต
ผูช วยจําหนาย
(ลงชื่อ)...........................ผูออกบัตร
(
)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ

แบบ สณ. ๕
ขนาดบัตร กวาง ๗ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร
(ดานหนา)
แบบ สณ.๕
บัตรสุขลักษณะประจําตัว
ผูจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา

บัตรเลขที่..................
องคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ
จังหวัดนครราชสีมา
วันออกบัตร......................
บัตรหมดอายุ....................

(ดานหลัง)
รูปถาย
๑x๑ นิ้ว

แบบ สณ. ๕

ชื่อ............................................
...................... สกุล.........................................
ลายมือชื่อ
หมูโลหิต........
ผูรับใบอนุญาต
ผูช วยจําหนาย
(ลงชื่อ)...........................ผูอ อกบัตร
(
)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ
เจาพนักงานทองถิ่น

เลขที่รับ…......../…........

คําขอตออายุใบอนุญาต
ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ

แบบ สณ.๖
เลขที่...............

เขียนที่...................................................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. 25............
ขาพเจา.......................................................................................................อายุ...................ป
สัญชาติ...............อยูบานเลขที่...........หมูที่..............ตรอก/ซอย..........................ถนน........................................
ตําบล/แขวง.............................................จังหวัด....................................โทรศัพท..............................................
ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ/เจาพนักงานทองถิ่น เพื่อขอตออายุ
ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ( การเรขายสินคา/การวางสินคาฯ )
บัตรสุขลักษณะประจําตัว ผูจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
(การวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ/การเรขาย )
โดยใชชื่อสถานที่ประกอบการวา.......................................................................................................................
พื้นที่ประกอบการ......................................ตารางเมตร มีผูชวยจําหนาย จํานวน .......................................คน
ตั้งอยู ณ เลขที่ ..............หมูท.ี่ ...........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 ขอความที่ใหไวในคําขอนี้เปนจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)...........................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต
(......................................................)
ความเห็นของเจาหนาที่
คําสั่งนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ
ตรวจสอบแลวถูกตอง
......................................................................................
ควรอนุญาต
........................................................................................
………………………………
(ลงชื่อ).....................................นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ
(.........................................)
เจาพนักงานทองถิ่น
(ลงชื่อ).............................................เจาหนาที่
(.............................................)

แบบ สณ. ๗
เลขที่.....................

คําขออนุญาตตาง ๆ
เกี่ยวกับการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
เขียนที่................................................................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ....................
ขาพเจา....................................................................................................อายุ......................ป
สัญชาติ......................อยูบานเลขที่............หมูที่............ตรอก/ซอย.........................ถนน………..........................
ตําบล/แขวง.......................................จังหวัด.....................................โทรศัพท...............................
ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ/เจาพนักงานทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ ดวยขาพเจาประสงค
เปลี่ยนแปลงชนิด หรือประเภทสินคา จาก...................................เปน....................................
เปลี่ยนแปลงลักษณะวิธีการจาหนายสินคา จาก..........................เปน....................................
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดวางสินคา จาก..........................................เปน....................................
ขอใบแทนใบอนุญาตเนื่องจากใบอนุญาตเดิม ชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลาย
ขอใบแทนบัตรสุขลักษณะประจําตัว เนื่องจากบัตรเดิม ชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลาย
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ
ใบอนุญาตเดิม (ถามี)
บัตรสุขลักษณะประจําตัวเดิม (ถามี)
เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจหรือเจาพนักงานฝายปกครอง กรณีสูญหายหรือ
ถูกทําลาย
………………………………………………………………………………………………………………
.............................................................................................................................
เลขที่รับ......./.........

ขอรับรองวา ขอความที่ใหไวในคําขอนี้เปนจริงทุกประการ

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

