
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 
เรื่อง   การจําหนายสินคาในท่ีหรอืทางสาธารณะ   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง  วาดวยการจําหนายสินคา 

ในท่ีหรือทางสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๔๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางและนายอําเภอเขาสวนกวาง  จึงตราขอบัญญัติไว   

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตาํบลเขาสวนกวาง  เรื่อง  การจําหนาย 

สินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหาร 

สวนตําบลเขาสวนกวางแลวสิบหาวัน 

ขอ  ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนไดหรือใชสัญจรได 

 “เรขาย”  หมายความวา  การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะโดยมิไดจัดวาง 

อยูในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ  ไมวาจะเปนทางบกหรือทางน้ํา 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔ หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะ   

วิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

้หนา   ๘๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ขอ  ๕ ผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนายในที่หรอืทางสาธารณะตองอยูภายใตเงื่อนไข  ดังนี้ 

 (๑) ตองไมเปนโรคติดตอหรือพาหะของโรคติดตอตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๖ 

 (๒) เงื่อนไขอื่นตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

ขอ  ๖ ผูใดจะขอรับใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการ 

จัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ  หรือลักษณะวิธีการเรขายสินคาใหย่ืนคําขอตามแบบ  สณ. ๑   

ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางกําหนด   

และรูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  ๑x๑  นิ้ว  ของผูขอรับใบอนุญาต 

และผูชวยจํานวนคนละ  ๓  รูปเพ่ือติดไวในทะเบียน  ๑  รูป  ในใบอนุญาต  ๑  รูป  และบัตรสุขลักษณะ 

ประจําตัวอีก  ๑  รูป 

ขอ  ๗ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตอง  และความสมบูรณของคําขออนุญาตแลว   

ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวใหออกใบอนุญาตตามแบบ  สณ. ๒   

หรือ  สณ. ๓  แลวแตกรณี  พรอมบัตรประจําตัวผูรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนายตามแบบ  สณ. ๔   

หรือ  สณ. ๕  แลวแตกรณี   

ขอ  ๘ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาต  พรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ 

ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับใบอนุญาต 

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๙ การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  ผูจําหนายหรือผูชวยจําหนายจะตองปฏิบัติ   

ดังตอไปนี้ 

 (๑) แตงกายสะอาด  สุภาพเรียบรอย 

 (๒) จัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ไมย่ืนลํ้าบริเวณที่กําหนด  รมหรือผาใบบังแดด   

รวมทั้งตัวผูคาตองไมลํ้าลงมาในผิวจราจร 

 (๓) แผงสําหรับวางขาย  เชน  แคร  แทน  โตะ  ตองทําดวยวัตถุท่ีแข็งแรงมีขนาด 

และความสูงจากพ้ืนตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

 (๔) รักษาความสะอาดบริเวณท่ีจําหนายสินคาอยูเสมอ  ทั้งในระหวางทําการคา   

และหลังจากเลิกทําการคาแลว 

้หนา   ๙๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



 (๕) จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกตองดวยสุขลักษณะไวใหเพียงพอ 

 (๖) ใหจัดวางสินคาที่จําหนายบนแผงหรือจัดวางในลักษณะอื่นตามที่เจาพนักงานทองถิ่น 

กําหนด 

 (๗) หามพลาด  ติดตั้งวางแผงคาเกาะเกี่ยวสายไฟฟา  หลอดไฟฟาหรืออุปกรณ 

เกี่ยวกับการขาย  รวมตลอดถึงการตอกตะปู  ผูกเชือก  หรือยึดส่ิงหนึ่งส่ิงใดกับคอกตนไมหรือตนไมโดยเด็ดขาด 

 (๘) หามใชเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ใชเครื่องยนตมีเสียงดัง 

 (๙) หามใชเครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทป  หรือกระทําการโดยวิธีอื่นใดท่ีกอใหเกิดเสียงดัง   

จนเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น 

 (๑๐) หามนํารถยนต  รถจักรยานยนต  หรือลอเล่ือนไปจอดบนทางเทาเพ่ือจําหนายสินคา 

 (๑๑) หยุดประกอบการคาประจําสัปดาหหนึ่งวัน  และใหหยุดกรณีมีเหตุพิเศษ 

เพ่ือประโยชนของทางราชการ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

 (๑๒) หลังจากเลิกทําการคา  ตองเก็บวัสดุอุปกรณที่ใชในการประกอบการคาออกจาก 

บริเวณที่อนุญาตใหแลวเสร็จโดยไมชักชา 

 (๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบล 

 ขอ  ๑๐ การจําหนายสินคาประเภทอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะ  ผูจําหนายและผูชวยจําหนาย   

จะตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๙  (๒)  -  (๑๒) 

 (๒) แตงกายดวยเส้ือผาที่มีแขน  และสวมผาท่ีสะอาดเรียบรอย  รวมทั้งสวมรองเทา 

ขณะเตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุงหรือจําหนายอาหาร 

 (๓) ตองตัดเล็บมือใหส้ัน  ถามีบาดแผล  มีการบาดเจ็บ  การถูกลวกหรือระคายเคือง 

ผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้วมือตองปดบาดแผลใหเรียบรอย 

 (๔) ไมสูบบุหรี่  ขบเคี้ยว  รับประทานอาหารในขณะเตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุง   

หรือจําหนายอาหาร  หรือไมไอ  จาม  รดบนอาหาร 

 (๕) ที่เตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุงและวางแผงจําหนายอาหาร  ตองสูงอยางนอย 

หกสิบเซนติเมตร 

้หนา   ๙๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



 (๖) การจําหนายอาหารที่ตองมีการลางภาชนะอุปกรณจะตองมีท่ีลางภาชนะอุปกรณ 

และวางสูงจากพ้ืนที่หรือลงสูทอระบายน้ําสาธารณะ 

 (๗) รักษาเครื่องมือ  เครื่องใชและอุปกรณตาง ๆ  ท่ีใชในการจําหนายอาหารใหสะอาด   

และใชการไดอยูเสมอ 

 (๘) ใหปกปดอาหาร  เครื่องปรุงอาหาร  ภาชนะใสอาหาร  เครื่องมือเครื่องใช 

สําหรับประกอบอาหารดวยอุปกรณที่สามารถปองกันฝุนละออง  แมลงวัน  และสัตวซึ่งเปนพาหะนําโรค   

รวมทั้งดูแลรักษาใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 

 (๙) ใชน้ําสะอาดในการทํา  ประกอบ  ปรุง  แช  ลางอาหาร  ภาชนะเครื่องใช   

และปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ 

 (๑๐) ใชวัสดุ  ภาชนะอุปกรณท่ีสะอาด  ปลอดภัยสําหรับใสหรือเตรียมทํา  ประกอบ   

ปรุง  และจําหนายอาหาร 

 (๑๑) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย  โดยแยกประเภทเปนแบบแหงและเปยกที่ถูกสุขลักษณะ 

ไวใหเพียงพอและไมถายเททิ้งลงในทอระบายน้ํา  หรือทางสาธารณะ 

 (๑๒) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ 

เนื่องจากการจําหนาย  เตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุงและเก็บอาหาร 

 (๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

 ขอ  ๑๑ การจําหนายสินคา  ประเภท  สัตวเล้ียง  สัตวปาหรือสัตวน้ํา  ในที่หรือทางสาธารณะ 

ผูจําหนาย  และผูชวยจําหนายจะตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๐  (๑)  -  (๑๒) 

 (๒) จัดการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดตอ  เชน  โรคพิษสุนัขบา  โรคหัดสุนัข   

โรคแอนแทรกซ  เปนตน  แกสัตวเล้ียง  สัตวปา  ทุกตัวกอนจําหนายไมนอยกวาสิบหาวัน 

 (๓) หามจําหนายสัตวที่ปวยเปนโรคตดิตอรายแรงใชกรงหรือคอกหรือภาชนะใชเล้ียงสัตว 

ที่เหมาะสมกับชนิดของสัตวและสะอาดปลอดภัย 

 (๔) รักษาเครื่องมือ  เครื่องใชและอุปกรณตาง ๆ  ที่ใชในการจําหนายสัตวใหสะอาด 

และใชการไดดีอยูเสมอ 

้หนา   ๙๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



 (๕) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยติดเชื้อ  โดยแยกประเภท 

ที่ถูกสุขลักษณะไวใหเพียงพอและไมถายเททิ้งลงในทอระบายน้ําหรือทางสาธารณะ 

 (๖) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ   

เนื่องจากการจําหนาย  การกักขังและการรักษาความสะอาด 

 (๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

 ขอ  ๑๒ การเรขายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  ผูจําหนายหรือผูชวยจําหนายจะตองปฏิบัติ   

ดังตอไปนี้ 

 (๑) จําหนายสินคาในบริเวณที่อนุญาตใหจําหนายได 

 (๒) ตองแตงกายสะอาด  สุภาพ  เรียบรอย 

 (๓) มูลฝอยจากการเรขาย  หามทิ้งลงในที่หรือทางสาธารณะ 

 (๔) ในขณะท่ีเรขายสินคาหามใชเครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุ  เทป  หรือสงเสียงดัง 

จนเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น 

 (๕) หามนํารถยนต  รถจักรยานยนต  หรือลอเล่ือนไปจอดบนทางเทาเพ่ือขายสินคา 

 (๖) หยุดประกอบการคาประจําสัปดาหหนึง่วัน  และใหหยุดกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน 

ของทางราชการตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

 (๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

 ขอ  ๑๓ การเรขายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ  ผูจําหนาย  และผูชวยจําหนาย 

จะตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๒  (๑)  และ  (๖) 

 (๒) อาหารท่ีเรขายตองสะอาด  ปลอดภัย 

 (๓) ใชวัสดุ  ภาชนะหีบหอที่สะอาด  ปลอดภัยสําหรับใสอาหาร 

 (๔) ดูแลรักษาเครื่องมือ  เครื่องใชและอุปกรณตาง ๆ  ท่ีใชในการเรขายอาหาร 

ใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 

้หนา   ๙๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



 (๕) จัดอาหารแยกตามประเภทของสินคาใหเปนระเบียบ 

 (๖) แตงกายดวยเส้ือผาที่มีแขน  สะอาด  เรียบรอย  และสวมรองเทาขณะทําการเรขายอาหาร 

 (๗) ตัดเล็บมือใหส้ัน  ถามีบาดแผลบริเวณมือตองปดบาดแผลใหเรียบรอย 

 (๘) ไมสูบบุหรี่  หรือไอจามรดบนอาหารในขณะขาย 

 (๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

 ขอ  ๑๔ การเรขายสินคาประเภทอาหารทางน้ํา  ผูจําหนายและผูชวยจําหนายจะตองปฏิบัติ   

ดังตอไปนี้ 

 (๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๒  (๑)  (๒)  (๔)  และ  (๖)  และขอ  ๑๓  (๒)   

(๓)  (๔)  (๕)  (๗)  และ  (๘) 

 (๒) หามทิ้งส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยลงในแมน้ําลําคลอง 

 (๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

 ขอ  ๑๕ การเรขายสินคาประเภท  สัตวเล้ียงและสัตวปาหรือสัตวน้ํา  ในท่ีหรือทางสาธารณะ 

ผูจําหนาย  และผูชวยจําหนายจะตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๒  (๑)  -  (๖) 

 (๒) สัตวเล้ียงและสัตวปาท่ีเรขายตองฉีดวัคซีนปองกันโรคติดตอ  เชน  โรคพิษสุนัขบา   

โรคหัดสุนัข  โรคแอนแทรกซ  เปนตน  แกสัตวเล้ียง  สัตวปาทุกตัวกอนจําหนายไมนอยกวาสิบหาวัน 

 (๓) หามจําหนายสัตวที่ปวยเปนโรคติดตอรายแรง 

 (๔) ใชกรงหรือภาชนะใชเล้ียงสัตวที่สะอาดปลอดภัย 

 (๕) รักษาเครื่องมือ  เครื่องใชและอุปกรณตาง ๆ  ที่ใชในการเรขายสัตวใหสะอาด 

และใชการไดดีอยูเสมอ 

 (๖) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

  

้หนา   ๙๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ขอ  ๑๖ หามผูจําหนาย  และผูชวยจําหนาย  ประกอบกิจการเมื่อมีเหตุควรเชื่อวาตน 

เปนโรคติดตอที่ระบุไวหรือเมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขไดตรวจปรากฏวาตนเปนพาหะของโรค 

และไดรับแจงความเปนหนังสือแจงวาตนเปนพาหะของโรคติดตอซึ่งระบุไว  ดังตอไปนี้  คือ 

 (๑) วัณโรค 

 (๒) อหิวาตกโรค 

 (๓) ไขไทฟอยด 

 (๔) โรคบิด 

 (๕) ไขสุกใส 

 (๖) โรคคางทูม 

 (๗) โรคเรื้อน 

 (๘) โรคผิวหนังที่นารังเกียจ 

 (๙) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 

 (๑๐) โรคอื่น ๆ  ตามที่ทางราชการกําหนด 

ขอ  ๑๗ ในขณะทําการจําหนายสินคา  หรือเรขายสินคาในที่หรือทางสาธารณะผูไดรับใบอนุญาต 

ตองแสดงใบอนุญาตของตนไดเสมอ  และทําการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะตามประเภทสินคา 

และลักษณะการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะท่ีไดกําหนดไวในใบอนุญาต 

ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูชวยจําหนายในที่หรือทางสาธารณะตองติดบัตรสุขลักษณะประจําตัวไว 

ที่หนาอกเส้ือดานซายตลอดเวลาที่จําหนายสินคา 

ขอ  ๑๘ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชไดเฉพาะผูไดรับใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ   

ซึ่งระบุไวในใบอนุญาตไมเกินหนึ่งคน 

ขอ  ๑๙ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหจําหนายสินคาในท่ีหรอืทางสาธารณะ   

ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สณ. ๖  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

ชําระคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   

หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน 

คาธรรมเนียมที่คางชําระ 

้หนา   ๙๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ขอ  ๒๐ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

ขอ  ๒๑ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สณ. ๗  กอนการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ขอ  ๒๒ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะเปล่ียนแปลงชนิด  หรือประเภทสินคา  หรือลักษณะ 

วิธีการจําหนาย  หรือสถานที่จัดวางสินคาใหแตกตางไปจากท่ีระบุไวในใบอนุญาตหรือรายการอื่นใด   

ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สณ. ๗ 

ขอ  ๒๓ ในกรณีที่ใบอนุญาต  หรือบัตรสุขลักษณะประจําตัวสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือขอรับบัตรสุขลักษณะประจําตัวใหม   

แลวแตกรณี  ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สณ. ๗  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย   

ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

 (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

 (๒) ใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจําตัวเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

 (๓) รูปถายของผูไดรับใบอนุญาตหรือผูชวยจําหนาย  ขนาด  ๑  x  ๑  นิ้ว  จํานวน

คนละ  ๓  รูป 

ขอ  ๒๔ การออกใบแทนใบอนุญาต  หรือการออกบัตร สุขลักษณะประจําตั ว ใหม   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังนี้ 

 (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สณ. ๒  หรือแบบ  สณ. ๓  แลวแตกรณี   

โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทน  พรอมทั้ง 

ลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิน่  หรือผูที่ไดรบัมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

 (๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 

 (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทน 

 (๔) กรณีบัตรสุขลักษณะประจําตัว  ไดออกบัตรสุขลักษณะประจําตัวใหมตามแบบ  สณ. ๔   

หรือแบบ  สณ. ๕  แลวแตกรณี  โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย 

้หนา   ๙๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ขอ  ๒๕ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

 (๑) คําขอรับใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะใหใชแบบ  สณ. ๑ 

 (๒) ใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการวางสินคา 

ที่หนึ่งท่ีใดเปนปกติใหใชแบบ  สณ. ๒ 

 (๓) ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรอืทางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา 

ใหใชแบบ  สณ. ๓ 

 (๔) บัตรสุขลักษณะประจําตัวผูจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะ 

วิธีการวางสินคาในที่หรือทางใดเปนปกติใหใชแบบ  สณ. ๔ 

 (๕) บัตรสุขลักษณะประจําตัวผูจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะ 

วิธีการเรขายสินคาใหใชแบบ  สณ. ๕ 

 (๖) คําขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะใหใชแบบ  สณ. ๖ 

 (๗) คําขออนุญาตการตาง ๆ  เกี่ยวกับการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

ใหใชแบบ  สณ. ๗ 

ขอ  ๒๖ ผูรับใบอนุญาตใหเปนผูจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามขอบัญญัตินี้   เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไวคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวัน   

กรณีท่ีถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง  และมีเหตุที่ตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีกเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

ขอ  ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๘ บรรดาใบอนุญาตที่ไดออกกอนวันใชขอบัญญัตินี้  ใหคงใชไดตอไปจนส้ินอายุ 

ใบอนุญาตนั้น 

ขอ  ๒๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรมีอํานาจออกประกาศ   

ดังตอไปนี้ 

 (๑) กําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะ  หรือสวนหนึ่งสวนใดของพ้ืนท่ีในเขต 

องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางเปนเขตหวงหามจําหนายหรือซื้อสินคาโดยเด็ดขาด 

้หนา   ๙๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



 (๒) กําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะ  หรือสวนหนึ่งสวนใดของพ้ืนท่ีในเขต 

องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง  เปนเขตหามจําหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภท   

หรือเปนเขตหามจําหนายสินคาตามกําหนดเวลาหรือเปนเขตหามจําหนายสินคา  โดยวิธีการจําหนาย 

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจําหนายสินคาในบริเวณนั้น 

 ขอ  ๓๐ หามมิใหโอนใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดรับอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๓๑ ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอน 

ใบอนุญาตกอนวันหมดอายุของใบอนุญาตนั้นได 

ขอ  ๓๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๘  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

รอยตํารวจตร ีเดชา  ปะโปตินัง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเขาสวนกวาง 

้หนา   ๙๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง   

เรื่อง  การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ลําดับท่ี รายการ คาธรรมเนียม/บาท 
๑ 
 
 
 

๒ 
 
 

๓ 

ใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคา
ในท่ีใดท่ีหนึ่งตามปกติ 
๑.๑  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
๑.๒  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๕๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
ใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการเรขาย 
๒.๑  โดยใชรถยนต 
๒.๒  โดยใชรถจักรยานยนต 
ใบแทนใบอนุญาต 

 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
๑๐๐ 
๕๐ 
๒๐ 



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

คําขอรับใบอนุญาต 
จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

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

 
 ขาพเจา.........................................................................................อายุ..............ป  สัญชาติ........................... 
อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย.............................ถนน...............ตําบล/แขวง............................... 
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.............................................โทรศัพท............................................ 
 ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง/เจาพนักงานทองถ่ิน  องคการบริหาร 
สวนตําบลเขาสวนกวาง  เพ่ือขออนุญาตดําเนินกิจการ 
                         จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ 

      จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา   
พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสาร  หลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  คือ 

 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอรับใบอนุญาต 
 ๒.  สําเนาทะเบียนบาน ของผูขอรับอนุญาต 
 ๓.  ใบรับรองแพทย ของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจําหนาย 
 ๔.  รูปถาย  หนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑x๑ นิ้ว ของผูขอรับใบอนุญาต 
และผูชวยจําหนาย  คนละ  ๓ รูป 
 ๕.  ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
 ๖.  แผนท่ีตั้งสถานท่ีจําหนายสินคาพอสังเขป  
 

    ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ) .................................................... ผูขอรับใบอนุญาต 
                (..................................................) 
 
ความเห็นของเจาหนาท่ี    คําส่ังนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 
       ตรวจสอบแลวถูกตอง   .......................................................................................... 
       ควรอนุญาต    .......................................................................................... 
       .................................... 
                    (ลงชื่อ)....................................................... 
                                                                  (......................................................) 
(ลงชื่อ).............................................เจาหนาท่ี      นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 
       (.............................................)             เจาพนักงานทองถ่ิน 
  



  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานท่ีจําหนายสินคาพอสังเขป 
(ประกอบคําขอรับใบอนุญาต  ตามแบบ  สณ. ๑) 

 
ของ............................................................................................................................................................................. 
อยูท่ี...............หมูท่ี ............... ตรอก/ซอย ........................ ถนน ................................ ตําบล ................................... 
อําเภอ ..................................................จังหวัด ............................................... โทรศัพท .......................................... 
ชื่อสถานประกอบการ....................................................................................................... 
 
                                                                     
                                                      แผนท่ีพอสังเขป      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            (ลงชื่อ)............................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
            (........................................................)     
 
           (ลงชื่อ)............................................................ผูตรวจสอบ 
                (........................................................)        
 
 
 
 
  



แบบ สณ. ๒ 
 

 
 

 
      ใบอนุญาต 

จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
         โดยลักษณะวิธีการวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ 
 
เลมท่ี.................เลขท่ี.................ป................ 
 อนุญาตให......................................................................อายุ........................ป     สัญชาติ......................... 
อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี...................ตรอก/ซอย...................................ถนน.......................................................
ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต.......................จังหวัด..........................................โทรศัพท................................... 
 ขอ  ๑  จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ  
เพ่ือจําหนาย............................................................................................................................................................................ 
มีพ้ืนท่ีประกอบการ............................ตารางเมตร  คาธรรมเนียม.....................บาท  ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี.......................
เลขท่ี.........ลงวันท่ี...........เดือน..............................พ.ศ. ........... ตั้งอยู  ณ  สถานท่ี ........................................................... 
ตรอก/ซอย ....................... ตําบล............................... อําเภอ ......................................... จังหวัด ....................................... 
 ขอ ๒  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง  เรื่อง  การจําหนาย 
สินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  2562 และเง่ือนไขท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางกําหนด 
  (๒)  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีเก่ียวของ 
 

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

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

ลงชื่อ ................................................................   ลงชื่อ .................................................... 
                (.........................................................)                           (.........................................................) 
    ผูรับเงิน                       นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 
                     เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
คําเตือน   ๑)  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  เห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต 
             ๒)  ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะนั้น  ตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละยี่สิบ 

 
 

 (มีตอดานหลัง) 
  



 (ดานหลัง) 
รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



แบบ  สณ. ๓ 
 
 
 

 
ใบอนุญาต 

จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
โดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา 

 
เลมท่ี.................เลขท่ี.................ป................ 
 อนุญาตให........................................................................อายุ........................ป     สัญชาติ....................... 
อยูบานเลขท่ี............................หมูท่ี.....................................ตรอก/ซอย................................ถนน....................................... 
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด...............................โทรศัพท................................... 
 ขอ  ๑  จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา  
เพ่ือจําหนาย............................................................................................................................................................................. 
มีพ้ืนท่ีประกอบการ.........................................ตารางเมตร  คาธรรมเนียม..................................บาท  ใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี.......................เลขท่ี.........................ลงวันท่ี.................เดือน...................................พ.ศ. ..................... ตั้งอยู    
ณ  สถานท่ี .................................................................ตรอก/ซอย ............................. ตําบล................................................ 
อําเภอ ........................................ จังหวัด .......................................... 
 ขอ ๒  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
  (๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง  เรื่อง  การจําหนาย 
สินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  2562  และเง่ือนไขท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางกําหนด 
  (๒) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีเก่ียวของ 
 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี ............ เดือน ....................................... พ.ศ. ........ 
 
                ออกให  ณ  วันท่ี ............ เดือน ....................................... พ.ศ. ........ 
 
      ลงชื่อ .................................................... 
               (.........................................................) 
                    นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 
 
 
 

 คําเตือน   ๑)  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  เห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต 
              ๒)  ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะนั้น  ตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละยี่สิบ 
 
 
 

(มีตอดานหลัง) 
  



(ดานหลัง) 
รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

  



แบบ สณ. ๔ 
ขนาดบัตร  กวาง  ๗  เซนติเมตร  ยาว  ๑๐  เซนติเมตร 

 
  (ดานหนา)      (ดานหลัง) 
 
                                         แบบ สณ. ๔               รูปถาย   แบบ  สณ. ๔ 
              บัตรสุขลักษณะประจําตัว       ๑x๑ นิ้ว   
     ผูจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ                                            ชื่อ............................................ 
    โดยลักษณะวิธีการวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ      สกุล........................................ 
           ....................  
           ลายมือชื่อ 
           หมูโลหิต........            
                ผูรับใบอนุญาต 
 บัตรเลขท่ี.............................            ผูชวยจําหนาย 
 
องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง  
จังหวัดขอนแกน                                        (ลงชื่อ)............................................ผูออกบัตร 
 วันออกบัตร...........................................          นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 
 บัตรหมดอายุ........................................                    เจาพนักงานทองถ่ิน                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



แบบ สณ. ๕ 
ขนาดบัตร  กวาง  ๗  เซนติเมตร  ยาว  ๑๐  เซนติเมตร 

 
  (ดานหนา)      (ดานหลัง) 
 
                                         แบบ สณ. ๕               รูปถาย   แบบ  สณ. ๕ 
            บัตรสุขลักษณะประจําตัว       ๑x๑ นิ้ว   
    ผูจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ                                            ชื่อ............................................ 
    โดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา        สกุล.......................................... 

                                  ...................... 
            ลายมือชื่อ 
         หมูโลหิต........            
                ผูรับใบอนุญาต 
 บัตรเลขท่ี.............................            ผูชวยจําหนาย 
 
 องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน    (ลงชื่อ)............................................ผูออกบัตร 
   วันออกบัตร........................................... นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 
   บัตรหมดอายุ........................................            เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



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

จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
 
           เขียนท่ี.................................................................... 
                                                                           วันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. ................ 
  ขาพเจา........................................................................อายุ.....................ป  สัญชาติ...................
อยูบานเลขท่ี.............หมูท่ี............ตรอก/ซอย..........................ถนน...........................ตําบล/แขวง.............................
จังหวัด......................................โทรศัพท................................................... 
  ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง/เจาพนักงานทองถ่ิน  เพ่ือขอตออายุใบอนุญาต 
        ใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ (การเรขายสินคา/การวางสินคาฯ) 
        บัตรสุขลักษณะประจําตัว ผูจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
        (การวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ/การเรขาย) 
โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบการ วา............................................................................................................................... 
พ้ืนท่ีประกอบการ.........................................ตารางเมตร            มีผูชวยจําหนาย จํานวน ................................คน 
ตั้งอยู ณ เลขท่ี ..............หมูท่ี.............ตําบล..............................อําเภอ...........................จังหวัด................................
โทรศัพท............................................ 
  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
        ใบอนุญาตเดิม (แบบ สณ. ๒  สณ. ๓) 
        บัตรสุขลักษณะประจําตัวเดิม (แบบ สณ. ๔  สณ. ๕) 
        คาธรรมเนียม..................................บาท 
  ................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................. 
  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความใบแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนจริงทุกประการ 

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

ความเห็นของเจาหนาท่ี    คําส่ังนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 
       ตรวจสอบแลวถูกตอง   .......................................................................................... 
       ควรอนุญาต    .......................................................................................... 
       .................................... 
                      (ลงชื่อ)................................................. 
                                                             (......................................................) 
(ลงชื่อ).............................................เจาหนาท่ี          นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 
       (.............................................)         เจาพนักงานทองถ่ิน 
  



แบบ สณ. ๗ 
เลขท่ีรับ............./....................                       เลขท่ี..........................             
 

          คําขออนุญาตตาง ๆ 
    เกี่ยวกับการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
 
 เขียนท่ี.................................................................. 
 วันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ. ................ 

 
  ขาพเจา.............................................................................อายุ.....................ป  สัญชาติ.................
อยูบานเลขท่ี.............หมูท่ี............ตรอก/ซอย...........................ถนน............................ตําบล/แขวง...........................
จังหวัด......................................โทรศัพท................................................... 
 ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง/เจาพนักงานทองถ่ิน องคการบริหาร 
สวนตําบลเขาสวนกวาง  ดวยขาพเจาประสงค 
                  เปลี่ยนแปลงชนิด หรือประเภทสินคา จาก.......................................เปน............................... 
         เปลี่ยนแปลงลักษณะวิธีการจําหนายสินคา จาก.......................................เปน....................... 
         เปลี่ยนแปลงสถานท่ีจัดวางสินคา จาก............................................เปน................................ 
         ขอใบแทนใบอนุญาตเนื่องจากใบอนุญาตเดิม ชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลาย 
         ขอใบแทนบัตรสุขลักษณะประจําตัว   เนื่องจากบัตรเดิม  ชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย 
  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
         ใบอนุญาตเดิม (ถามี) 
         บัตรสุขลักษณะประจําตัวเดิม (ถามี) 
         เอกสารการแจงความตอ สถานีตํารวจหรือเจาพนักงานฝายปกครอง  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 
         .............................................................................................................................................. 
           ............................................................................................................................................. 
 
  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขออนุญาตนี้เปนจริงทุกประการ 
 
       (ลงชื่อ).........................................................ผูขออนุญาต 
        (.........................................................) 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 
เรื่อง  กําหนดเขตควบคุมการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ 
_________________ 

 

โดยท่ีเปนการสมควรควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชนใชสอยของประชาชนท่ัวไป 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  เจาพนักงานทองถ่ินดวย
ความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจร จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายหรือซ้ือสินคาโดยเด็ดขาด 
      (๑.๑)  ...................................................................... 
      (๑.๒)  ...................................................................... 
(๒)  ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภท 
      (๒.๑)  ..................................................................... 
      (๒.๒)  ..................................................................... 
(๓)  ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายสินคาตามเวลาท่ีกําหนด 
      (๓.๑)  ................................................................... 
      (๓.๒)  .................................................................... 
(๔)  ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตท่ีการจําหนายสินคาจะตองเปนไปตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไข 
      (๔.1)  ..................................................................... 
      (๔.๒)  .................................................................... 

ท้ังนี้  ใหมีผลบังคับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีทําการขององคการบริหารสวนตําบล 
เขาสวนกวางและบริเวณท่ีกําหนดเปนเขตควบคุมแลวสิบหาวัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี............เดอืน.............................พ.ศ. .................       
  

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

              นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง             

                ผูใหความเห็นชอบ 
 

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



 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 
เรื่อง กําหนดเขตควบคุมการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการเรขาย 
_________________ 

 

โดยท่ีเปนการสมควรควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชนใชสอยของประชาชนท่ัวไป 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เจาพนักงานทองถ่ินดวย
ความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจร จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายหรือซ้ือสินคาโดยเด็ดขาด 
      (๑.๑) .................................................................. 
      (๑.๒) .................................................................. 
(๒)  ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภท 
      (๒.๑) .................................................................. 
      (๒.๒) .................................................................. 
(๓)  ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายสินคาตามเวลาท่ีกําหนด 
      (๓.๑) .................................................................. 
      (๓.๒) .................................................................. 
(๔)  ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตท่ีการจําหนายสินคาจะตองเปนไปตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไข 
      (๔.๑) .................................................................. 
      (๔.๒) .................................................................. 

ท้ังนี้  ใหมีผลบังคับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีประกาศไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีทําการขององคการบริหารสวนตําบล
เขาสวนกวางและบริเวณท่ีกําหนดเปนเขตควบคุมแลวสิบหาวัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี............เดอืน...................................พ.ศ. ................. 
 

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

              นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง             

                ผูใหความเห็นชอบ 
 

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


