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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
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------------------------- 
 

หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ

ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 
 

เหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจ ก าหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการควบคุม  การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนและการควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนท่ัวไป การก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสุขลักษณะส่วนบุคคล และสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง 
เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้และของใช้ต่าง ๆ รวมทั้ง
ก าหนดการอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดเหตุ
ร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อ   จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                          
 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
เร่ือง  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

**************************** 

   โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าในท่ี
หรือทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา 
๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วและนายอ าเภอเขาสวนกวาง  จึงออกข้อบัญญัติไว ้ 
ดังต่อไปนี ้

 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า   “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว เรื่อง การจ าหน่ายสินค้า
ในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ีได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ท่ีท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางิ้ว แล้วสิบห้าวัน 

ข้อ ๓ บรรดาขอ้บญัญติั ประกาศ ระเบียบ หรือค าส่ังอ่ืนใดในส่วนท่ีไดต้ราไวแ้ลว้ใน
ขอ้บญัญติัน้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัขอ้บญัญติัน้ี ให้ใชข้อ้บญัญติัน้ีแทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“การจ าหน่ายสินค้า” หมายความว่า การจ าหน่ายส่ิงของหรือวัสดุทุกชนิดท่ีสามารถน ามาขาย 

หรือให้เช่า หรือแลกเปล่ียนสินค้าโดยมีราคาหรือมูลค่าในการนั้น 
“การจ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติในท่ีหรือทางสาธารณะ”

หมายความว่า การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะในลักษณะของแผงลอยหรือลักษณะอื่น ๆ ในท านอง
เดียวกัน 

“การจ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว่า การจ าหน่าย
สินค้าในลักษณะไม่ประจ าท่ีในแบบหาบเร่ รถเข็นเร่ขาย รถยนต์เร่ขาย หรือลักษณะอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 

“เร่ขาย” หมายความว่า การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ โดยมิได้จัดวางอยู่ในท่ีหนึ่งท่ี
ใดเป็นปกติ ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ า 

“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต ได้แก่ 
(๑) วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน ด่ืม อม หรือน าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือใน

รูปลักษณะใด ๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้น แล้วแต่กรณี 



 

(๒) วัตถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปน
อาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกล่ินรส 

“ ท่ีหรือทางสาธารณะ ”  หมายความว่า  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน  และประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

๒ 
 
 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษวัตถุ เศษสินค้า ถุงพลาสติก

ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์หรือท่ีอื่น และรวมถึง
มูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“ผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ ขา้ราชการหรือพนกังานส่วน

ทอ้งถ่ินที่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินแต่งตั้งโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพือ่ใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง ในเขตอ านาจของราชการส่วนทอ้งถ่ิน
นั้น ในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได ้

ข้อ ๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าท่ีควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของ
ประชาชนท่ัวไป 

ห้ามผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัด
วางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า
ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า และสถานท่ีท่ีจะจัดวางสินค้าเพื่อจ าหน่ายในกรณีท่ีจะมีการจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ี
ใดเป็นปกติ รวมทั้งจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามท่ีเห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 

การเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้าหรือสถานท่ีจัดวาง
สินค้าให้แตกต่างไปจากท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระท าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว 

ข้อ ๖ ในการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใด
เป็นปกติ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
(๒) ให้จัดวางสินค้าท่ีจ าหน่ายบนแผงวางสินค้าหรือจัดวางในลักษณะอื่นตามท่ีเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
(๓) แผงวางสินค้าท าด้วยวัสดุท่ีมีความแข็งแรงและมีความสูงตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย

ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
(๔) จัดวางสินค้าและส่ิงของใด ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่นล้ าออกนอกบริเวณท่ีก าหนด

ท้ังนี้ รวมทั้งตัวของผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าด้วย 
(๕) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่ีจ าหน่ายสินค้าในระหว่างการจ าหน่ายอยู่เสมอ 
(๖) ห้ามกระท าการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น เช่น การใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่อง

ขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป เป็นต้น 



 

(๗) เมื่อเสร็จส้ินการจ าหน่ายทุกครั้งต้องเก็บสินค้าและส่ิงของใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องจากบริเวณท่ี
จ าหน่ายให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า 

(๘) หยุดการจ าหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลนางิ้วประกาศก าหนด 

 
 

๓ 
 

(๙) การอื่นท่ีจ าเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศก าหนด 

ข้อ ๗ ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผงจ าหน่ายอาหารท าจากวัสดุท่ีท าความสะอาดง่าย มีสภาพดี เป็นระเบียบ อยู่สูงจากพื้น
อย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 

(๒) อาหารปรุงสุกมีการปกปิด หรือมีการป้องกันสัตว์แมลงน าโรค 
(๓) สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสาระบบอาหาร (อย.) 
(๔) น้ าด่ืมต้องเป็นน้ าท่ีสะอาด ใส่ในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด มีก๊อกหรือทางเทรินน้ า 
(๕) เครื่องด่ืมต้องใส่ภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด และมีท่ีตักท่ีมีด้ามยาวหรือมีก๊อกหรือทางเท

รินน ้า 
(๖) น้ าแข็งท่ีใช้บริโภค 
(๖.๑) ต้องสะอาด 
(๖.๒) เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปิด อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
(๖.๓) ท่ีตักน้ าแข็งมีด้ามยาว 
(๖.๔) ต้องไม่น าอาหารหรือส่ิงของอย่างอื่นไปแช่ไว้ในน้ าแข็ง 
(๗) ล้างภาชนะด้วยน้ ายาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน้ าสะอาด ๒ ครั้ง หรือล้างด้วยน้ าไหลและ

อุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
(๘) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางต้ังเอาด้ามข้ึนในภาชนะโปร่งสะอาดหรือวางเป็นระเบียบในภาชนะ

โปร่งสะอาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
(๙) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อน าไปก าจัด 
(๑๐) ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเส้ือมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเป้ือนและสวมหมวกหรือ

เน็ทคลุมผม 
(๑๑) ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารท่ีปรุงส าเร็จแล้ว 
(๑๒) ผู้สัมผัสอาหารท่ีมีบาดแผลท่ีมือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด 
ข้อ ๘ ในการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วย

จ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
(๒) ไม่ท้ิงมูลฝอยลงในท่ีหรือทางสาธารณะ 
(๓) ห้ามกระท าการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น เช่น การใช้เครื่องขยายเสียง เป็นต้น 



 

(๔) หยุดการจ าหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือประโยชน์ของทางราชการตามท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลนางิ้วประกาศก าหนด 

(๕) การอื่นท่ีจ าเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศก าหนด 

ข้อ ๙ ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขายผู้
จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๘ 
๔ 

(๒) สวมเส้ือท่ีมีแขน ใช้ผ้ากันเป้ือนท่ีสะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีส่ิงปกปิดป้องกันเส้นผมมิให้ตก
ลงในอาหาร 

(๓) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องท าแผลให้เรียบร้อย 
(๔) ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียม ท า ประกอบ ปรุงหรือจ าหน่ายอาหาร 
(๕) ไม่ไอ หรือจามรดบนอาหาร 
(๖) ท่ีเตรียม ท า ประกอบ ปรุง และแผงวางจ าหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ 

เซนติเมตร 
(๗) ไม่เทท้ิงเศษอาหาร หรือน้ าท่ีมีเศษอาหาร หรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้ าสาธารณะ 
(๘) ใช้ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหารท่ีสะอาด 
(๙) ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการ

จ าหน่ายอาหาร เพื่อป้องกันฝุ่นละออง แมลงวันและสัตว์พาหะน าโรคอื่นๆ 
(๑๐) ใช้น้ าท่ีสะอาดในการท า ประกอบ ปรุง แช่หรือล้างอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ

เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหาร 
(๑๑) จัดให้มีท่ีรองรับมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ และไม่เทท้ิงมูลฝอยลงในท่อหรือทาง

ระบายน้ าสาธารณะ 
ข้อ ๑๐ ห้ามผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเช่ือว่าเป็น

โรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคติดต่อดังต่อไปนี้ 
(๑) วัณโรค 
(๒) อหิวาตกโรค 
(๓) ไข้รากสาดน้อย (ไทฟอยด์) 
(๔) โรคบิด 
(๕) ไข้สุกใส 
(๖) โรคคางทูม 
(๗) โรคเรื้อน 
(๘) โรคผิวหนังท่ีน่ารังเกียจ 
(๙) โรคตับอักเสบท่ีเกิดจากไวรัส 
(๑๐) โรคติดต่ออื่น ๆ ท่ีทางราชการก าหนด 

ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตาม
แบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 



 

(๓) อื่น ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วประกาศก าหนด 
ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อ ดังต่อไปนี้ 

(๑) วัณโรค 
(๒) ไข้หวัดใหญ่ 
(๓) ไข้ทรพิษ 
(๔) กามโรคชนิดต่าง ๆ 
(๕) โรคแอนแทรกซ์ 
(๖) กาฬโรค 
(๗) ไข้สุกใส 
(๘) โรคเรื้อน 

๕ 
(๙) โรคผิวหนังท่ีน่ารังเกียจ 
(๑๐) โรคตับอักเสบท่ีเกิดจากไวรัส 

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๔ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์
นั้นท้ังหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นท่ีจะต้องส่งคืน
ค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมท้ังแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนญุาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดใน
ข้อบัญญัตินี ้

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่อนุญาต
ได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครัง้ละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ
จะต้องมีบัตรประจ าตัวตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วประกาศก าหนด และจะต้องติดบัตรประจ าตัวไว้
ท่ีอกเส้ือด้านซ้ายตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ข้อ ๑๖ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ ด้วย 

ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ
ส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลา



 

ท่ีก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้
บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ ๑๘ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนางิ้ว 

ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีประกอบ
กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๐ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุด ตามแบบท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วก าหนดไว้ 

๖ 
 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน า
ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๑ ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่
เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบไุว้
ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ละการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๓ ค าส่ังพักใช้ใบอนุญาตและค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าส่ังดังกล่าว ให้ส่งค าส่ังโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าส่ังนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าส่ังแล้วต้ังแต่เวลาท่ีค าส่ังไปถึง หรือวันปิดค าส่ัง แล้วแต่
กรณี 



 

ข้อ ๒๔ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพนับาท 
 ข้อ 26 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม

ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ  ค าส่ัง ระเบียบ ข้อบัญญัติ  หรือค าส่ังอื่นใด เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามข้อบัญญัตินี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี       เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

        (ลงช่ือ) 
                 (นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ) 

         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
    เห็นชอบ 
               (นายรุจน์  รังษี) 
           นายอ าเภอเขาสวนกวาง 

 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว   

เร่ือง  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ล าดับที่ รายการ ค่าธรรมเนียม/บาท 

๑. 
 
 
 
 

๒. 
 
 
 

๓. 

ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวาง 
สินค้าในท่ีใดท่ีหนึ่งตามปกติ 
๑.๑ พื้นท่ีประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
๑.๒ พื้นท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
 
ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย 
๒.๑ โดยใช้รถยนต์ 
๒.๒ โดยใช้รถจักรยานยนต์ 
 
ใบแทนใบอนุญาต 

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
๕๐ 

 
๒๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ค าขอรับ 
ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

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

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

 ข้าพเจ้า…………………………………………………………………..…………อายุ…..………ปี  
สัญชาติ…................ 
อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ท่ี…….............…ตรอก/ซอย.............................ถนน……………ต าบล/
แขวง………...….……….อ าเภอ/เขต………………………………….จังหวัด…..……………….…………………
โทรศัพท์…………………....................… 
 ขอยื่นค าขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว/เจ้าพนักงานท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วน
ต าบลนางิ้ว  เพื่อขออนุญาตด าเนินกิจการ 
              จ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติ 
              จ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า       พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้
แนบเอกสาร  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.  แผนท่ีต้ังสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าพอสังเขป  
 
    ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      (ลงช่ือ) .................................................... ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                (..................................................) 
 
 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่    ค าสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
       ตรวจสอบแล้วถูกต้อง   .......................................................................................... 
       ควรอนุญาต    .......................................................................................... 
       ……………………………… 
                  (ลงช่ือ)................................................. 
                                                             (......................................................) 
(ลงช่ือ).............................................เจ้าหน้าท่ี      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
       (.............................................)        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
  แผนท่ีแสดงท่ีต้ังสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าพอสังเขป 

(ประกอบค าขอรับใบอนุญาต  ตามแบบ  สณ. ๑) 
 

ของ......................................................................................................................................................................... 
อยู่ท่ี...............หมู่ท่ี ........... ตรอก/ซอย ........................ ถนน ................................ ต าบล ................................... 
อ าเภอ ............................จังหวัด ........................... โทรศัพท์ .......................................... 
ช่ือสถานประกอบการ....................................................................................................... 
 
                                                                     
                                                      แผนท่ีพอสังเขป      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
  (ลงช่ือ)............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
   (........................................................)     
 
  (ลงช่ือ)............................................................ผู้ตรวจสอบ 

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

แบบ สณ. ๒ 
 

 
 

 
      ใบอนุญาต 

จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
         โดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ 
 
เล่มท่ี………….….เลขท่ี…….……….ปี.......……… 
 อนุญาตให้…………………............................................................อายุ…..…................ปี     
สัญชาติ…………..……… 
อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ท่ี…...........……………….…ตรอก/ซอย................................ถนน……………….……………... 
ต าบล/แขวง………..….…….อ าเภอ/เขต………..…………....…….จังหวัด…..……………...……………
โทรศัพท์…………....................... 
 ข้อ ๑ จ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติ  
เพื่อ
จ าหน่าย……………….....................................................................................................................................................
..... 
มีพื้นท่ีประกอบการ………..……………..ตารางเมตร  ค่าธรรมเนียม….……………..บาท  ใบเสร็จรับเงิน เล่ม
ท่ี……………….เลขท่ี………ลงวันท่ี………..เดือน……………….…........พ.ศ…….……. ต้ังอยู่  ณ  สถานท่ี 
............................................ 



 

ตรอก/ซอย ....................... ต าบล............................... อ าเภอ ......................................... จังหวัด 
....................................... 
 ข้อ ๒  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เรื่อง  การจ าหน่ายสินค้าในท่ี
หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ๒๕๕๗  และเงื่อนไขท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วก าหนด 
  (๒) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันท่ี ............ เดือน ....................................... พ.ศ. ............. 
  
           ออกให้  ณ  วันท่ี……….เดือน……………………พ.ศ………… 
 
 

ลงช่ือ ................................................................   ลงช่ือ .................................................... 
                (.........................................................)                           (.........................................................) 
         ผู้รับเงิน                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
                        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
ค าเตือน   ๑)  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในท่ีเปิดเผย  เห็นได้ง่าย  ณ  สถานท่ีท่ีได้รับใบอนุญาต 
             ๒)  ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  มิฉะนั้น  ต้องช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบ 
 

(มีต่อด้านหลัง) 
 

(ด้านหลัง) 
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ป ี

ท่ีออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ป ี

ท่ีส้ินอายุใบอนุญาต 
ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป ี
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 

      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ สณ. ๓ 
 

 
 

 
ใบอนุญาต 

จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
โดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า 

 
เล่มท่ี………….….เลขท่ี…….……….ปี.......……… 
 อนุญาตให้………………………......................................................อายุ…..…................ปี     
สัญชาติ…………..……… 
อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ท่ี…...........……………….…ตรอก/ซอย................................ถนน……………….……………... 
ต าบล/แขวง………...….……….…….อ าเภอ/เขต………………..……..…….จังหวัด…..…..…….…………
โทรศัพท์…………....................... 
 ข้อ ๑ จ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า  



 

เพื่อ
จ าหน่าย……………….....................................................................................................................................................
.............. 
มีพื้นท่ีประกอบการ………..….…………..ตารางเมตร  ค่าธรรมเนียม….……………..บาท  ใบเสร็จรับเงิน เล่ม
ท่ี………..……..……….เลขท่ี……..…………..…ลงวันท่ี……..เดือน………………………........พ.ศ…………. ต้ังอยู่  ณ  สถานท่ี 
.................................................. 
ตรอก/ซอย ............................. ต าบล.................................. อ าเภอ ........................................ จังหวดั 
................................ 
 ข้อ ๒  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เรื่อง  การจ าหน่ายสินค้าในท่ี
หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ๒๕๕๗  และเงื่อนไขท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วก าหนด 
  (๒) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันท่ี ............ เดือน ....................................... พ.ศ. ........ 
  
           ออกให้  ณ  วันท่ี……….เดือน……………………พ.ศ………… 
 
      ลงช่ือ .................................................... 
               (.........................................................) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 
 ค าเตือน   ๑)  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในท่ีเปิดเผย  เห็นได้ง่าย  ณ  สถานท่ีท่ีได้รับใบอนุญาต 
             ๒)  ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  มิฉะนั้น  ต้องช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบ 
 

(มีต่อด้านหลัง) 
 

(ด้านหลัง) 
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ป ี

ท่ีออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ป ี

ท่ีส้ินอายุใบอนุญาต 
ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป ี
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 

      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

แบบ สณ. ๔ 
ขนาดบัตร  กว้าง  ๗  เซนติเมตร  ยาว  ๑๐  เซนติเมตร 

 
  (ด้านหน้า)      (ด้านหลัง) 
 
                                         แบบ สณ.๔               รูปถ่าย   แบบ  สณ. ๔ 
              บัตรสุขลักษณะประจ าตัว       ๑x๑ นิ้ว   
     ผู้จ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ                                            ช่ือ............................................ 
    โดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติ      สกุล
...................................... 
           ....................  
           ลายมือช่ือ 
           หมู่โลหิต........            
                ผู้รับใบอนุญาต 
 บัตรเลขท่ี.............................            ผู้ช่วยจ าหน่าย 

  

 

 

 



 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว จังหวัดขอนแก่น                (ลงช่ือ)............................................ผู้ออกบัตร 
           วันออกบัตร...........................................        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

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

แบบ สณ. ๕ 
ขนาดบัตร  กว้าง  ๗  เซนติเมตร  ยาว  ๑๐  เซนติเมตร 

 
  (ด้านหน้า)      (ด้านหลัง) 
 
                                         แบบ สณ.๕               รูปถ่าย   แบบ  สณ. ๕ 
            บัตรสุขลักษณะประจ าตัว       ๑x๑ นิ้ว   
    ผู้จ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ                                            ช่ือ............................................ 
    โดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า        สกุล......................................... 
                                               ......................     
            ลายมือช่ือ 
         หมู่โลหิต........            
                ผู้รับใบอนุญาต   

 

 



 

 บัตรเลขท่ี.............................            ผู้ช่วยจ าหน่าย 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว จังหวัดขอนแก่น                (ลงช่ือ)............................................ผู้ออกบัตร 
           วันออกบัตร...........................................        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
บัตรหมดอายุ........................................            เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           แบบ สณ.๖ 
เลขท่ีรับ............./…………........                ค าขอต่ออายุใบอนุญาต    เลขท่ี
.......................... 

ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 

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

 
  ข้าพเจ้า....................................................................................อายุ.....................ปี  สัญชาติ
...............อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย..........................ถนน...................................ต าบล/แขวง
.............................จังหวัด......................................โทรศัพท์................................................... 
  ขอยื่นค าขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว/เจ้าพนักงานท้องถิ่น    เพื่อขอต่ออายุ 
  ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ( การเร่ขายสินค้า/การวางสินค้าฯ ) 

 

 



 

  บัตรสุขลักษณะประจ าตัว ผู้จ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
  (การวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติ/การเร่ขาย ) 
โดยใช้ช่ือสถานท่ีประกอบการ ว่า........................................................................................................................... 
พื้นท่ีประกอบการ.........................................ตารางเมตร            มีผู้ช่วยจ าหน่าย จ านวน ............................คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี ..............หมู่ท่ี.............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 
  ................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................. 
     ขอรับรองว่าข้อความท่ีให้ไว้ในค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงช่ือ)...........................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
     (......................................................) 
 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่    ค าสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
       ตรวจสอบแล้วถูกต้อง   .......................................................................................... 
       ควรอนุญาต    .......................................................................................... 
       ……………………………… 
                  (ลงช่ือ)................................................. 
                                                             (......................................................) 
(ลงช่ือ).............................................เจ้าหน้าท่ี      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
       (.............................................)        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

      
แบบ สณ.๗ 

เลขท่ีรับ............./…………........                   ค าขออนุญาตต่าง ๆ                 เลขท่ี.......................... 
    เก่ียวกับการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 

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

 
  ข้าพเจ้า....................................................................................อายุ.....................ปี  สัญชาติ
...............อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย..........................ถนน...................................ต าบล/แขวง
.............................จังหวัด......................................โทรศัพท์................................................... 
  ขอยื่นค าขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว/เจ้าพนักงานท้องถิน่  องค์การบริหารส่วน
ต าบลนางิ้ว  ด้วยข้าพเจ้าประสงค์ 
           เปล่ียนแปลงชนิด หรือประเภทสินค้า จาก..................................เป็น........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  เปล่ียนแปลงลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้า จาก..................................เป็น............................... 
  เปล่ียนแปลงสถานท่ีจัดวางสินค้า 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 
  …………………………………………………………………………………………… 
    ............................................................................................................................. 
 
  ขอรับรองว่าข้อความท่ีให้ไว้ในค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ 
 
 
   (ลงช่ือ)...........................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
    (.........................................................) 
 

 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
เร่ือง ก าหนดเขตควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ 
_________________ 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนท่ัวไป 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕         

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด 

๑.๑ ) ...................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑.๒ ) ...................................................................... 
(๒) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบาง

ประเภท 
๒.๑ ) ..................................................................... 
๒.๒ ) ..................................................................... 

(๓) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าตามเวลาท่ีก าหนด 
๓.๑ ) ................................................................... 
๓.๒ ) .................................................................. 

(๔) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตท่ีการจ าหน่ายสินค้าจะต้องเป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 

๔.๑ ) .......................................... 
๔.๒ ) ........................................... 

ท้ังนี้ ให้มีผลบังคับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีท าการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล.............และบริเวณท่ีก าหนดเป็นเขตควบคุมแล้วสิบห้าวัน 

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

(ลงช่ือ) 
           (นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

         ผู้ให้ความเห็นชอบ 
 
(ลงช่ือ) 
            (นายรุจน์  รังษี) 
           เจ้าพนักงานจราจร 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
เร่ือง ก าหนดเขตควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย 
_________________ 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนท่ัวไป 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้า

พนักงานท้องถิน่ด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด 

๑.๑ ) .......................................... 



 

๑.๒ ) .......................................... 
(๒) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบาง

ประเภท 
๒.๑ ) .......................................... 
๒.๒ ) .......................................... 

(๓) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าตามเวลาท่ีก าหนด 
๓.๑ ) .......................................... 
๓.๒ ) .......................................... 

(๔) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตท่ีการจ าหน่ายสินค้าจะต้องเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 

๔.๑ ) .......................................... 
๔.๒ ) .......................................... 

ท้ังนี้ ให้มีผลบังคับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีท าการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนางิ้วและบริเวณท่ีก าหนดเป็นเขตควบคุมแล้วสิบห้าวัน 

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

(ลงช่ือ) 
         ( นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ  ) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

         ผู้ให้ความเห็นชอบ 
 
(ลงช่ือ) 
            ( นายรุจน์  รังษี ) 
            เจ้าพนักงานจราจร 


