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บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562 
------------------------- 

 
หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง 
สาธารณะใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 
 

เหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55  มาตรา 58 

มาตรา 63 และมาตรา 65 ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการควบคุม  
การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประกอบกับ มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล            
(ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2546 บัญญัติให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล   จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
เรื่อง  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562 

**************************** 
   โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าใน
ทีห่รือทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546 
ประกอบกับมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง   โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวงและนายอ าเภอบ้านผือ  จึงออกข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า   “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เรื่อง การจ าหน่าย
สินคา้ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562 ” 

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบล แล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3 ในข้อบัญญัตินี้ 
“ ที่หรือทางสาธารณะ ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน  และประชาชน 

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
“เร่ขาย” หมายความว่า การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยมิได้จัดวางอยู่ในที่หนึ่งที่ใด 

เป็นปกติ ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ า 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ข้อ 4 ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยลักษณะ 

วิธีการจัดวางสินค้า ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ 5 ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

(1) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 
(2) เงื่อนไขอ่ืนตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

ข้อ 6 ผู้ใดจะขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   โดยลักษณะวิธีการจัดวาง 
สินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ หรือลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า ให้ยื่นค าขอตามแบบ สณ.1 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
พร้อมกับหลักฐานต่างๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงก าหนด และรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก  
ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1 นิ้ว ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายคนละ  3  รูป  เพ่ือติดไว้ในทะเบียน   
1 รูป  ในใบอนุญาต 1 รูป และบัตรสุขลักษณะประจ าตัวอีก 1 รูป      
   ข้อ 7 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้อง  และความสมบูรณ์ของค าขออนุญาต
แล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ สณ.2หรือ สณ.3 
แล้วแต่กรณี พร้อมบัตรสุขลักษณะประจ าตัวของผู้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายตามแบบ สณ.4 หรือสณ.5 
แล้วแต่กรณี 
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ข้อ 8 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาต พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัติ 
นี้ภายในก าหนด สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   หากมิได้มารับใบอนุญาต และ
ช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ 

ข้อ 9 การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จ าหน่ายหรือผู้ช่วยจ าหน่ายจะต้องปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) แต่งกายสะอาด  สุภาพเรียบร้อย 
(2) จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ไม่ยื่นล้ าบริเวณที่ก าหนด ร่มหรือผ้าใบบังแดด  

รวมทั้งตัวผู้ค้าต้องไม่ล้ าลงมาในผิวจราจร 
(3) แผงส าหรับวางขาย  เช่น  แคร่  แท่น  โต๊ะ  ต้องท าด้วยวัตถุท่ีแข็งแรง มีขนาดและ 

ความสูงจากพ้ืนตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
(4) รักษาความสะอาดบริเวณที่จ าหน่ายสินค้าอยู่เสมอ ทั้งในระหว่าง ท าการค้าและ

หลังจากเลิกท าการค้าแล้ว 
(5) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ 
(6) ให้จัดวางสินค้าที่จ าหน่ายบนแผงหรือจัดวางในลักษณะอ่ืน ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ก าหนด 
(7) ห้ามพาด ติดตั้งวางแผงค้าเกาะเกี่ยวสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หรืออุปกรณ์เก่ียวกับการ 

ขายรวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับคอกต้นไม้หรือต้นไม้โดยเด็ดขาด 
(8) ห้ามใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดัง 
(9) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิ ดวิทยุเทปหรือกระท าการโดยวิธี อ่ืนใดที่ก่อให้        

เกิดเสียงดัง จนเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น 
(10) ห้ามน ารถยนต์รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพ่ือจ าหน่ายสินค้า 
(11) หยุดประกอบการค้าประจ าสัปดาห์หนึ่งวัน   และให้หยุดกรณีมีเหตุพิเศษ เพ่ือ

ประโยชน์ของทางราชการ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
(12) หลังจากเลิกท าการค้า ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบการค้าออกจาก 

บริเวณท่ีอนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า 
(13) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบัญญัติและค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
ข้อ 10 การจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่าย 

จะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 9 (2) - (12) 
(2) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน และสวมเสื้อผ้าที่สะอาดเรียบร้อย รวมทั้งสวมรองเท้า 

ขณะเตรียม ท า ประกอบ ปรุง หรือจ าหน่ายอาหาร       
(3) ต้องตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผล มีการบาดเจ็บ การถูกลวก หรือระคายเคืองผิวหนัง 

บริเวณมือ หรือนิ้วมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย  
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(4) ไม่สูบบุหรี่ ขบเค้ียว รับประทานอาหาร ในขณะเตรียม ท า ประกอบ ปรุง หรือ 

จ าหน่ายอาหาร หรือไม่ไอ จาม รดบนอาหาร 
 (5) ที่เตรียม ท า ประกอบ ปรุง และวางแผงจ าหน่ายอาหาร ต้องสูงอย่างน้อยหกสิบ 

เซนติเมตร 
(6) การจ าหน่ายอาหารที่ต้องมีการล้างภาชนะอุปกรณ์จะต้องมีที่ล้างภาชนะอุปกรณ์และ 

วางสูงจากพ้ืนที่หรือลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ 
(7) รักษาเครื่องมือ เครื่องใช้  และอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ใช้ในการจ าหน่ายอาหารให้สะอาด 

และใช้การได้อยู่เสมอ 
 (8) ให้ปกปิดอาหาร  เครื่องปรุงอาหาร  ภาชนะใส่อาหาร   เครื่องมือ   เครื่องใช้      

ส าหรับประกอบอาหาร ด้วยอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันฝุ่นละออง แมลงวัน  และสัตว์  ซึ่งเป็นพาหะน าโรค  รวมทั้ง
ดูแลรักษาให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

 (9) ใช้น้ าสะอาดในการท า ประกอบ ปรุง  แช่  ล้างอาหาร  ภาชนะ  เครื่องใช้  และ 
ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
    (10) ใช้วัสดุ ภาชนะอุปกรณ์ที่สะอาด ปลอดภัย ส าหรับใส่หรือเตรียมท า ประกอบ ปรุง 
และจ าหน่ายอาหาร 

(11) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย   โดยแยกประเภทเป็นแบบแห้งและเปียกที่ถูกสุขลักษณะไว้ 
ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน้ า หรือทางสาธารณะ 

(12) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญเนื่องจาก
การจ าหน่าย เตรียม ท า ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 

(13) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติและค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ข้อ 11 การจ าหน่ายสินค้า ประเภท สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่าหรือสัตว์น้ า ในที่หรือทางสาธารณะ          
ผู้จ าหน่าย และผู้ช่วยจ าหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 10 (1) - (12) 
(2) จัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเช่นโรคพิษสุนัขบ้า โรคหัดสุนัข โรคแอนแทรกซ์  

เป็นต้น แก่สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า ทุกตัวก่อนจ าหน่ายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
(3) ห้ามจ าหน่ายสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
(4) ใช้กรงหรือคอกหรือภาชนะใช้เลี้ยงสัตว์ทีเ่หมาะสมกับชนิดของสัตว์และสะอาด 

ปลอดภัย 
(5) รักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจ าหน่ายสัตว์ให้สะอาดและใช้ 

การได้ดีอยู่เสมอ 
(6) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยติดเชื้อ โดยแยกประเภทที่ถูกสุขลักษณะ 

ไว้ให้เพียงพอและไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน้ าหรือทางสาธารณะ 
 (7) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญเนื่องจาก 

การจ าหน่าย การกักขังและการรักษาความสะอาด 
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(8) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติและค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  
ข้อ 12 การเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จ าหน่ายหรือผู้ช่วยจ าหน่ายจะต้องปฏิบัติ   

ดังต่อไปนี้ 
(1) จ าหน่ายสินค้าในบริเวณที่อนุญาตให้จ าหน่ายได้ 
(2) ต้องแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย 
(3) มูลฝอยจากการเร่ขาย ห้ามทิ้งลงในที่หรือทางสาธารณะ 
(4) ในขณะที่เร่ขายสินค้า ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป หรือส่งเสียงดังจนเกิด 

เหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
(5) ห้ามน ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพ่ือขายสินค้า 
(6) หยุดประกอบการค้าประจ าสัปดาห์หนึ่งวัน และให้หยุดกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์ของ 

ทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 (7) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติและค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
ข้อ 13 การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ   ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่าย 

จะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 12(1) - (6) 
(2) อาหารที่เร่ขายต้องสะอาด ปลอดภัย 
(3) ใช้วัสดุ ภาชนะหีบห่อท่ีสะอาด ปลอดภัย ส าหรับใส่อาหาร 
(4) ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเร่ขายอาหารให้สะอาด 

และใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
(5) จัดอาหารแยกตามประเภทของสินค้าให้เป็นระเบียบ 
(6) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน สะอาดเรียบร้อย และสวมรองเท้าขณะท าการเร่ขาย 

อาหาร 
(7) ตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือ ต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย 
(8) ไม่สูบบุหรี่ หรือไอ จาม รดบนอาหารในขณะขาย 
(9) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติ และค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
  ข้อ 14 การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารทางน้ า ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่าย จะต้องปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

(1)ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ12 (1) (2) (4) (6) และ ข้อ 13 (2) (3) (4) (5) (7) (8) 
(2) ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงในแม่น้ าล าคลอง 
(3) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  
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ข้อ 15 การเร่ขายสินค้าประเภท สัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าหรือสัตว์น้ าในที่ หรือ ทางสาธารณะ         

ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 12 (1) - (6) 
(2) สัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าที่เร่ขายต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ   เช่น   โรคพิษสุนัขบ้า  

โรคหัดสุนัข โรคแอนแทรกซ์ เป็นต้น แก่สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่าทุกตัวก่อนจ าหน่ายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
(3) ห้ามจ าหน่ายสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
(4) ใช้กรงหรือภาชนะใช้เลี้ยงสัตว์ที่สะอาดปลอดภัย 
(5) รักษาเครื่องมือ  เครื่องใช้  และอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ใช้ในการเร่ขายให้สะอาดและใช้การ 

ได้ดีอยู่เสมอ 
(6) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติและค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
ข้อ 16 ห้ามผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่าย ประกอบกิจการเมื่อมีเหตุควรเชื่อว่าตนเป็นโรคติดต่อที่ 

ระบุไว้ หรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจปรากฏว่าตนเป็นพาหะของโรค และได้รับแจ้งความเป็นหนังสือแจ้ง
ว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อ ซึ่งระบุไว้ดังต่อไปนี้ คือ 

(1) วัณโรค 
(2) อหิวาตกโรค 
(3) ไข้ไทฟอยด์ 
(4) โรคบิด 
(5) ไข้สุกใส 
(6) โรคคางทูม 
(7) โรคเรื้อน 
(8) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
(9) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 
(10) โรคอ่ืนๆ ตามท่ีทางราชการก าหนด 

ข้อ 17 ในขณะท าการจ าหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้ได้รับใบอนุญาต 
ต้องแสดงใบอนุญาตของตนได้เสมอ และท าการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามประเภทสินค้าและ
ลักษณะการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ได้ก าหนดไว้ในใบอนุญาต 
  ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วยจ าหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ ต้องติดบัตรสุขลักษณะประจ าตัวไว้ที่
หน้าอกเสื้อด้านซ้ายตลอดเวลาที่จ าหน่ายสินค้า     
  ข้อ 18 ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ได้เฉพาะผู้รับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตไม่เกิน หนึ่งคน 

ข้อ 19 เมื่อผู้รับใบอนุญาต  ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือ 
ทางสาธารณะ ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สณ.6 ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ
ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากมิได้ 
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ช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  จะต้องช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียม      
ที่ค้างช าระ    

ข้อ 20 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งป ีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ข้อ 21 เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นค าขอบอกเลิกการด าเนิน 
กิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม แบบ สณ.7 ก่อนการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ข้อ 22 หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชนิด หรือประเภทสินค้า หรือลักษณะวิธีการ 
จ าหน่าย หรือสถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือรายการอ่ืนใดให้ยื่นค าขอต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ สณ.7 

ข้อ 23 ในกรณีที่ใบอนุญาต หรือบัตรสุขลักษณะประจ าตัวสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดใน 
สาระส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือขอรับบัตรสุขลักษณะประจ าตัวใหม่แล้วแต่กรณี     
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ สณ.7 ภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดใน
สาระส าคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(1) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย 
(2) ใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจ าตัวเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 
(3) รูปถ่ายของผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วยจ าหน่ายขนาด 1x1 นิ้ว จ านวน   คนละ3 รูป 

ข้อ 24 การออกใบแทนใบอนุญาต หรอืการออกบัตรสุขลักษณะประจ าตัวใหม่ ให้เจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้ 

(1) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ สณ.2 หรือแบบ สณ.3 แล้วแต่กรณี    โดย 
ประทับตราสีแดงค าว่า “ใบแทน” ก ากับไว้ด้วย และให้มี วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ               
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นข้ัวใบแทน 

(2) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 
(3) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด 

ในสาระส าคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลงเล่มที ่เลขที่ ปี ของใบแทน 
(4) กรณีบัตรสุขลักษณะประจ าตัว ได้ออกบัตรสุขลักษณะประจ าตัวใหม่ ตามแบบ สณ.4  

หรือ แบบ สณ.5 แล้วแต่กรณี โดยประทับตราสีแดงค าว่า “ใบแทน” ก ากับไว้ด้วย 
ข้อ 25 ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้ 

(1) ค าขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ใช้แบบ สณ.1 
(2) ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในที่ 

หนึ่งที่ใดเป็นปกติให้ใช้แบบ สณ.2           
(3) ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้าให้ 

ใช้แบบ สณ.3 
(4) บัตรสุขลักษณะประจ าตัวผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการ 

วางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ให้ใช้แบบ สณ.4 
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(5) บัตรสุขลักษณะประจ าตัวผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการ 

เร่ขายสินค้า ให้ใช้แบบ สณ.5  
(6) ค าขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้ใช้แบบ สณ.6 
(7) ค าขออนุญาตการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                

ให้ใช้แบบ สณ.7 
ข้อ 26 ผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ 

ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้คราวหนึ่ง     ไม่เกินสิบห้าวันกรณีที่ถูก
สั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง  และมีเหตุที่ต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 

 ข้อ 27 ผู้ ใดฝ่าฝืนความในข้อ 4 ต้องระวางโทษตามมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 ข้อ 28 ผู้ใดฝ่าฝืนความในข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ11 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 หรือข้อ 15 ต้องระวาง
โทษตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 ข้อ 29 ผู้ใดฝ่าฝืนความในข้อ 17  ต้องระวางโทษตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.2535 

 ข้อ 30 ผู้ใดฝ่าฝืนความในข้อ  23  ต้องระวางโทษตามมาตรา  83  แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ 31 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตาม ข้อ 26 วรรคหนึ่ง      
ต้องระวางโทษตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 ข้อ 32 บรรดาใบอนุญาตที่ได้ออกก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุ
ใบอนุญาตนั้น 

ข้อ 33 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร  มีอ านาจออกประกาศ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพ้ืนที่ในเขตองค์การ 
บริหารส่วนต าบลหนองแวง  เป็นเขตหวงห้ามจ าหน่าย หรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด 

(2) ก าหนดบริเวณบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะ  หรือสวนหนึ่งส่วนใดของพ้ืนที่ในเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท หรือเป็นเขตห้ามจ าหน่าย
สินค้าตามก าหนดเวลาหรือเป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้า โดยวิธีการจ าหน่ายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือก าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจ าหน่ายสินค้าในบริเวณนั้น 

ข้อ 34 หา้มมิให้โอนใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะให้รับอนุญาต 
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 35 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอน 
ใบอนุญาตก่อนวันหมดอายุของใบอนุญาตนั้นได้ 
 
 

 
 
 
 
 



 
-8- 

 
 ข้อ 36 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

และให้มีอ านาจออกประกาศ  ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบัญญัติ  หรือค าสั่งอ่ืนใด เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่   ๒๓   เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
                                                                สมร  วงษ์เวียน 
            ( นายสมร  วงษ์เวียน) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  
 

 
 
 
          เห็นชอบ 
 
.............................................. 
 (นายชัชวาล  ปทานนท์) 

     นายอ าเภอบ้านผือ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  

เรื่อง  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(ตามประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ รายการ ค่าธรรมเนียม/บาท 
1. 
 
 

2. 
 

 
 

จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ 
 
 
จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
แบบ  สณ.๑ 

เลขที่รับ ......................../.......................      เลขที่ ............................. 
ค าขอรับ 

ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
เขียนที่ ........................................................... 

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

 ข้าพเจ้า…………………………………………………………………..…………อายุ…..………ปี  สัญชาติ…................ 
อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่…….............…ตรอก/ซอย.............................ถนน……………ต าบล/แขวง………...….……….
อ าเภอ/เขต…………..………….จังหวัด…..……………….…………………โทรศัพท์…………....................… 
 ขอยื่นค าขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง/เจ้าพนักงานท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง  เพ่ือขออนุญาตด าเนินกิจการ 
              จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ 
              จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า       พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบ
เอกสาร  หลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว  คือ 
 ๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ๒.  ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับอนุญาต 
 ๓.  ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ช่วยจ าหน่าย 
 ๔.  รูปถ่าย  หน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑x๑ นิ้ว ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
และผู้ช่วยจ าหน่าย  คนละ  ๓ รูป 
 ๕.  ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
 ๖.  แผนที่ตั้งสถานที่จ าหน่ายสินค้าพอสังเขป  
    ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      (ลงชื่อ) .................................................... ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                (..................................................) 
 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่    ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
       ตรวจสอบแล้วถูกต้อง   .......................................................................................... 
       ควรอนุญาต    ..........................................................................................  
       ……………………………… 
      (ลงชื่อ).............................................  
                                                      (                                    ) 
                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 (ลงชื่อ).............................................เจ้าหน้าที่ 
      (.............................................) 
 
 
 
 
 



 
  แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จ าหน่ายสินค้าพอสังเขป 

(ประกอบค าขอรับใบอนุญาต  ตามแบบ  สณ. ๑) 
 

ของ............................................................................................................. ............................................................ 
อยู่ที่...............หมู่ที่ ........... ตรอก/ซอย ........................ ถนน ................................ ต าบล ....... ............................ 
อ าเภอ ............................จังหวัด ........................... โทรศัพท์ .......................................... 
ชื่อสถานประกอบการ.......................................................................................................  
 
                                                                     
                                                      แผนที่พอสังเขป      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (ลงชื่อ)............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
   (........................................................)     
 
  (ลงชื่อ)............................................................ผู้ตรวจสอบ 

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

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ สณ. ๒ 
 

 
 

 
      ใบอนุญาต 

จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
         โดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ 
 
เล่มที่………….….เลขที่…….……….ปี.......……… 
อนุญาตให้………………………............................................................อายุ…..…................ปี     สญัชาติ…………..……… 
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่…...........……………….…ตรอก/ซอย................................ถนน……………….……………... 
ต าบล/แขวง………...….……….…….อ าเภอ/เขต………..……..…….จังหวัด…..…..……………โทรศัพท…์………....................... 
 ข้อ ๑ จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  
เพ่ือจ าหน่าย………………..................................................................................................................................................... 
มีพ้ืนที่ประกอบการ………..……………..ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม….…………..บาท  ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่…………….
เลขที่……..……ลงวันที่……….……..เดือน…………........พ.ศ………. ตั้งอยู่  ณ  สถานที่ .................................................. 
ตรอก/ซอย ..................................... ต าบล.............................. อ าเภอ ................................ จังหวัด .............................. 
 ข้อ ๒  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  เรื่อง  การจ าหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ๒๕๖๒  และเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงก าหนด 

  (๒) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่เกี่ยวข้อง 
 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ............ เดือน ....................................... พ.ศ. ........ 
  
           ออกให้  ณ  วันที…่…….เดือน……………………พ.ศ………… 
 
 ลงชื่อ ....................................................  ลงชื่อ .................................................... 
     (.........................................................)          (                                ) 
       ผู้รับเงิน              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
         
ค าเตือน   ๑)  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย  เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต 
             ๒)  ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะนั้น  ต้องช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละยี่สิบ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบ สณ. ๓ 
 

 
 
       

ใบอนุญาต 
         จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

     โดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า 
 
เล่มที่………….….เลขที่…….……….ปี.......……… 
อนุญาตให้………………………............................................................อายุ…..…................ปี     สญัชาติ…………..……… 
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ท่ี…...........……………….…ตรอก/ซอย................................ถนน……………….……………... 
ต าบล/แขวง………...….……….…….อ าเภอ/เขต………..……..…….จังหวัด…..…..……………โทรศัพท…์………....................... 
 ข้อ ๑ จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า  
เพ่ือจ าหน่าย………………..................................................................................................................................................... 
มีพ้ืนที่ประกอบการ………..……………..ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม….…………..บาท  ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่…………….
เลขที่……..……ลงวันที่……….……..เดือน…………........พ.ศ………. ตั้งอยู่  ณ  สถานที่ ................................................... 
ตรอก/ซอย ..................................... ต าบล.............................. อ าเภอ ................................ จังหวดั .............................. 
 ข้อ ๒  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  เรื่อง  การจ าหน่ายสินค้า 
ในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ๒๕๖๒  และเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงก าหนด 
  (๒) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่เกี่ยวข้อง 
 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ............ เดือน ....................................... พ.ศ. ........ 
  
           ออกให้  ณ  วันที…่…….เดือน……………………พ.ศ………… 
 
      ลงชื่อ .................................................... 
                  (                                 ) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
   
ค าเตือน   ๑)  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย  เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต 
             ๒)  ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะนั้น  ต้องช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละยี่สิบ 

 
 

 
 

       
 
 



 
 
 
 

แบบ สณ. ๔ 
ขนาดบัตร  กว้าง  ๗  เซนติเมตร  ยาว  ๑๐  เซนติเมตร 

 
  (ด้านหน้า)      (ด้านหลัง) 
 
                                         แบบ สณ.๔               รูปถ่าย   แบบ  สณ. ๔ 
            บัตรสุขลักษณะประจ าตัว       ๑x๑ นิ้ว   
   ผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                            ชื่อ............................................ 
 โดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ    .................... สกุล...................................... 
         ลายมือชื่อ 
         หมู่โลหิต........            
                ผู้รับใบอนุญาต 
 บัตรเลขท่ี..................             ผูช้่วยจ าหน่าย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  
 จังหวัดอุดรธานี                                        (ลงชื่อ)...........................ผู้ออกบัตร 
           วันออกบัตร......................          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

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



 
 
 
 

แบบ สณ. ๕ 
ขนาดบัตร  กว้าง  ๗  เซนติเมตร  ยาว  ๑๐  เซนติเมตร 

 
  (ด้านหน้า)      (ด้านหลัง) 
 
                                         แบบ สณ.๕               รูปถ่าย   แบบ  สณ. ๕ 
            บัตรสุขลักษณะประจ าตัว       ๑x๑ นิ้ว   
    ผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                            ชื่อ............................................ 
    โดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า      ......................    สกุล......................................... 
         ลายมือชื่อ 
         หมู่โลหิต........            
                ผู้รับใบอนุญาต 
 บัตรเลขท่ี..................             ผูช้่วยจ าหน่าย 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  
    จังหวัดนครราชสีมา                                   (ลงชื่อ)...........................ผู้ออกบัตร 
           วันออกบัตร......................                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

บัตรหมดอายุ....................                                                       เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            

 
 

แบบ สณ.๖ 
 

เลขที่รับ........./…........    ค าขอต่ออายุใบอนุญาต     เลขที่............... 
            ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

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

  ข้าพเจ้า.......................................................................................................อายุ........................ปี 
สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่..............ตรอก/ซอย..........................ถนน.............................................
ต าบล/แขวง.............................................จังหวัด....................................โทรศัพท์................................................... 
 ขอยื่นค าขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง/เจ้าพนักงานท้องถิ่น    เพ่ือขอต่ออายุ 
  ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ( การเร่ขายสินค้า/การวางสินค้าฯ ) 
  บัตรสุขลักษณะประจ าตัว ผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
  (การวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ/การเรข่าย ) 
โดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบการ ว่า...........................................................................................................................  
พ้ืนที่ประกอบการ.........................................ตารางเมตร            มีผู้ช่วยจ าหน่าย จ านวน ............................คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ..............หมู่ที.่...........ถนน...........................ต าบล.................................อ าเภอ...............................
จังหวัด.............................................โทรศัพท์............................................ 
  พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 
  ใบอนุญาตเดิม ( แบบ สณ. ๒, สณ. ๓ ) 
  บัตรสุขลักษณะประจ าตัวเดิม ( แบบ สณ. ๔, สณ. ๕ ) 
  ค่าธรรมเนียม..................................บาท 
  .................................................................................................................................  
  ............................................................................................................................. .... 
   ขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ในค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
     (......................................................) 
 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่    ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
       ตรวจสอบแล้วถูกต้อง   ..........................................................................................  
       ควรอนุญาต    ..........................................................................................  
       ……………………………… 
                                           (ลงชื่อ)............................................. 
                                            (                                 ) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
(ลงชื่อ).............................................เจ้าหน้าที่ 
      (.............................................) 

 
 



 
 
 
 
 

แบบ สณ.๗ 
เลขที่รับ......./.........    ค าขออนุญาตต่างๆ    เลขที่..................... 

    เกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 

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

 
  ข้าพเจ้า................................................................................... .................อายุ........................ปี 
สัญชาติ......................อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที.่...........ตรอก/ซอย.........................ถนน………............................
ต าบล/แขวง.......................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์...................................... 
  ขอยื่นค าขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง/เจ้าพนักงานท้องถิ่น     องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวง  ด้วยข้าพเจ้าประสงค์ 
           เปลี่ยนแปลงชนิด หรือประเภทสินค้า จาก..................................เป็น........................................ 
  เปลี่ยนแปลงลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้า จาก..................................เป็น............................... 
  เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดวางสินค้า จาก.......................................เป็น........................................ 
  ขอใบแทนใบอนุญาตเนื่องจากใบอนุญาตเดิม ช ารุด สูญหาย หรือถูกท าลาย 
  ขอใบแทนบัตรสุขลักษณะประจ าตัว   เนื่องจากบัตรเดิม  ช ารุด  สูญหาย  หรือ  ถูกท าลาย 
  พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 
  ใบอนุญาตเดิม (ถ้ามี) 
  บัตรสุขลักษณะประจ าตัวเดิม (ถ้ามี) 
  เอกสารการแจ้งความต่อ สถานีต ารวจหรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง กรณีสูญหายหรือ  
  ถูกท าลาย 
  …………………………………………………………………………………………… 
    ............................................................................................................................. 
 
  ขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ในค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ 
 
 
   (ลงชื่อ)...........................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
    (.........................................................) 
 

 
     


