
หน้า   ๗๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 
เร่ือง   ควบคุมการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  ว่าด้วยควบคุม 

การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับ  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  

โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนและนายอําเภอเมืองราชบุรี  จึงตราข้อบัญญัติ  

ไว้ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  เร่ือง  ควบคุม 

การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศ

ไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  เร่ือง  ควบคุมการจําหน่ายสินค้า 

ในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

บรรดาข้อบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

“สินค้า”  หมายความว่า  สิ่งของที่ซื้อขายกัน 

“อาหาร”  หมายความว่า  ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต  ได้แก่ 

  (๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ  หรือ 

ในรูปลักษณะใด ๆ  แต่ไม่รวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย

ว่าด้วยการนั้นแล้วแต่กรณี 



หน้า   ๗๙ 
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  (๒)  วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้  หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุ 

เจือปนอาหาร  สี  และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางที่มิใช่เป็นของเอกชน  และประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  ภาชนะ

ที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์   

หรือที่อื่น 

“เร่ขาย”  หมายความว่า  การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  โดยมิได้จัดวางอยู่ในที่หนึ่ง  

ที่ใดเป็นปกติ  ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ํา 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๕ ห้ามผู้ใดจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายด้วยลักษณะ  

วิธีการจัดวางสินค้า  ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  หรือเร่ขาย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ  ต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไข  

ดังนี้ 

  (๑)  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๗ 

  (๒)  เง่ือนไขอื่นตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนกําหนด 

ข้อ ๗ ผู้ใดจะขอรับใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธี 

การจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งที่ใดเป็นปกติ  หรือลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า  ให้ย่ืนคําขอตามแบบ  สณ.๑  

หรือ  สณ.๔  แล้วแต่กรณี  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วน

ตําบลคุ้งน้ําวนกําหนด  และรูปถ่ายหน้าตรงคร่ึงตัว  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด  ๑x  ๑  นิ้ว  

ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่ายคนละ  ๓  รูป  เพื่อติดไว้ทะเบียน  ๑  รูป  ในใบอนุญาต  ๑  รูป  

และบัตรสุขลักษณะประจําตัวอีก  ๑  รูป 

ข้อ ๘ เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขออนุญาตแล้ว   

ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดไว้  ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ  สณ.๒  หรือ  



หน้า   ๘๐ 
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สณ.๕  แล้วแต่กรณี  พร้อมบัตรประจําตัวผู้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่ายตามแบบ  สณ.๓  หรือ  สณ.๖  

แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาต  พร้อมชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญตินี้ 

ภายในกําหนดสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากมิได้มารับใบอนุญาต

และค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๐ การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ผู้จําหน่ายหรือผู้ช่วยจําหน่ายจะต้องปฏิบัติ   

ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  แต่งกายสะอาด  สุภาพเรียบร้อย 

  (๒)  จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ไม่ย่ืนล้ําบริเวณที่กําหนด  ร่มหรือผ้าใบ

บังแดด  รวมทั้งตัวผู้ค้าต้องไม่ล้ําลงมาบนผิวจราจร 

  (๓)  แผงสําหรับวางขาย  เช่น  แคร่  แท่น  โต๊ะ  ต้องทําด้วยวัตถุที่แข็งแรง  ขนาด

และความสูงจากพื้นตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

  (๔)  รักษาความสะอาดบริเวณท่ีจําหน่ายสินค้าอยู่เสมอ  ทั้งในระหว่างทําการค้าและ

หลังจากเลิกทําการค้าแล้ว 

  (๕)  จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ 

  (๖)  ให้จัดวางสินค้าที่จําหน่ายบนแผงหรือจัดวางในลักษณะอื่น  ตามที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นกําหนด 

  (๗)  ห้ามพาด  ติดตั้งวางแผงค้าเกาะเก่ียวสายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์

เก่ียวกับการขายรวมตลอดถึงการตอกตะปู  ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับคอกต้นไม้  หรือต้นไม้โดย

เด็ดขาด 

  (๘)  ห้ามใช้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าที่ใช้เคร่ืองยนต์ที่มีเสียงดัง 

  (๙)  ห้ามใช้เคร่ืองขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือกระทําการโดยวิธีอื่นใดที่ก่อให้เกิด

เสียงดังจนเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อื่น 

  (๑๐) ห้ามนํารถยนต์  รถจักรยานยนต์  หรือล้อเลื่อน  ไปจอดบนทางเท้าเพื่อจําหน่าย

สินค้า 
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  (๑๑)  หยุดประกอบการค้าประจําสัปดาห์หนึ่งวัน  และให้หยุดกรณีมีเหตุพิเศษ 

เพื่อประโยชน์ของทางราชการ  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

  (๑๒)  หลังจากเลิกทําการค้า  ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการค้าออกจาก   

บริเวณที่อนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า 

  (๑๓)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวกับการสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข  และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้ง  ระเบียบ  ข้อบัญญัติและคําสั่งขององค์การ

บริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 

ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๒ การจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ  ผู้จําหน่าย  ผู้ช่วยจําหน่าย

จะต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๐  (๒)  –  (๑๒)   

  (๒)  แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน  สวมใส่หมวกปกปิดป้องกันเส้นผมและสวมเสื้อผ้า 

ที่สะอาดเรียบร้อยรวมทั้งสวมรองเท้า  ขณะเตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุง  หรือจําหน่ายอาหาร 

  (๓)  ต้องตัดเล็บมือให้สั้น  ถ้ามีบาดแผล  มีการบาดเจ็บ  การถูกลวก  หรือระคายเคือง

ผิวหนังบริเวณมือ  หรือนิ้วมือต้องปิดปากแผลให้เรียบร้อย 

  (๔)  ไม่สูบบุหร่ี  ขบเค้ียว  รับประทานอาหาร  ในขณะเตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุง  

หรือจําหน่ายอาหาร  หรือไม่ไอ  จาม  รดบนอาหาร 

  (๕)  ที่เตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุง  การวางแผงจําหน่ายอาหารต้องสูงอย่างน้อย 

หกสิบเซนติเมตร 

  (๖)  การจําหน่ายอาหารท่ีต้องมีการล้างภาชนะอุปกรณ์  จะต้องมีที่ล้างภาชนะ

อุปกรณ์และวางสูงจากพื้นที่หรือลงสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะ 
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  (๗)  รักษาเครื่องมือ  เคร่ืองใช้  และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการจําหน่ายอาหารให้สะอาด 

และใช้การได้อยู่เสมอ 

  (๘)  ให้ปกปิดอาหาร  เคร่ืองปรุงอาหาร  ภาชนะใส่อาหาร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  

สําหรับประกอบอาหาร  ด้วยอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันฝุ่นละออง  แมลงวัน  และสัตว์  ซึ่งเป็นพาหะนําโรค   

รวมทั้งดูแลรักษาให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

  (๙)  ใช้น้ําสะอาดในการทํา  ประกอบ  ปรุง  แช่  ล้างอาหาร  ภาชนะ  เคร่ืองใช้และ

ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 

    (๑๐) ใช้วัสดุ  ภาชนะอุปกรณ์ที่สะอาด  ปลอดภัย  สําหรับใส่หรือเตรียมทําประกอบ  

ปรุง  และจําหน่าย 

  (๑๑) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย  โดยแยกประเภทเป็นแบบแห้งและเปียกที่ถูกสุขลักษณะ 

ไว้เพียงพอ  และไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน้ํา  หรือทางสาธารณะ 

  (๑๒) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญ  

เนื่องจากการจําหน่าย  เตรียม  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

  (๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และคําสั่งของเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติและคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบล

คุ้งน้ําวน 

ข้อ ๑๓ การจําหน่ายสินค้า  ประเภท  สัตว์เลี้ยง  สัตว์ป่าหรือสัตว์น้ํา  ในที่หรือทางสาธารณะ  

ผู้จําหน่าย  หรือผู้ช่วยจําหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ใน  ข้อ  ๑๑  (๑)  –  (๑๒) 

  (๒)  จัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ  เช่น  โรคพิษสุนัขบ้า  โรคหัดสุนัข   

โรคแอนแทรกซ์  เป็นต้น  แก่สัตว์ป่า  สัตว์เลี้ยง  ทุกตัวก่อนจําหน่ายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

  (๓)  ห้ามจําหน่ายสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

  (๔)  ใช้กรงหรือคอกหรือภาชนะใช้เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับชนิดของสัตว์และสะอาด

ปลอดภัย 

  (๕)  รักษาเครื่องมือ  เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการจําหน่ายสัตว์ให้สะอาด

และใช้การได้ดีอยู่เสมอ 



หน้า   ๘๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

  (๖)  จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยติดเชื้อ  โดยแยกประเภท 

ที่ถูกสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอและไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน้ําหรือทางสาธารณะ 

  (๗)  จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญ  

เนื่องจากการจําหน่าย  การกักขังและการรักษาความสะอาด 

  (๘)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบล

คุ้งน้ําวน 

ข้อ ๑๔ การเร่ขายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  ผู้จําหน่ายหรือผู้ช่วยจําหน่ายจะต้องปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  จําหน่ายสินค้าในบริเวณที่อนุญาตให้จําหน่ายได้ 

  (๒)  ต้องแต่งกายสะอาด  สุภาพ  เรียบร้อย 

  (๓)  มูลฝอยจากการเร่ขาย  ห้ามทิ้งลงในที่หรือทางสาธารณะ 

  (๔)  ในขณะที่เร่ขายสินค้า  ห้ามใช้เคร่ืองขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือส่งเสียงดัง  

จนเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อื่น 

  (๕)  ห้ามนํารถยนต์  รถจักรยานยนต์  หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพื่อขายสินค้า 

  (๖)  จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยติดเชื้อ  โดยแยกประเภทที่ถูก

สุขลักษณะไว้ให้เพียงพอและไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน้ําหรือทางสาธารณะ 

  (๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติและคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 

ข้อ ๑๕ การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ  ผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่าย

จะต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๓  (๑)  –  (๖) 

  (๒)  อาหารที่เร่ขายต้องสะอาด  ปลอดภัย 

  (๓)  ใช้วัสดุ  ภาชนะหีบห่อที่สะอาด  ปลอดภัย  สําหรับใส่อาหาร 

  (๔)  ดูแลรักษาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการเร่ขายอาหารให้สะอาด  

และใช้การได้ดีอยู่เสมอ 



หน้า   ๘๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

  (๕)  จัดอาหารแยกตามประเภทของสินค้าให้เป็นระเบียบ 

    (๖)  แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน  สะอาดเรียบร้อย  สวมใส่หมวกปกปิดเส้นผมและ

สวมรองเท้าขณะทําการเร่ขายอาหาร 

  (๗)  ตัดเล็บมือให้สั้น  ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย 

  (๘)  ไม่สูบบุหร่ี  หรือไอ  จาม  รดบนอาหารในขณะขาย 

  (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบล

คุ้งน้ําวน 

ข้อ ๑๖ การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารทางน้ํา  ผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่าย  จะต้องปฏิบัติ

ดังตอ่ไปนี้ 

  (๑)  ปฏิบัติการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๓  (๑)  (๒)  (๔)  (๖)  และข้อ  ๑๓  (๒)  

(๓)  (๔)  (๕)  (๗)  (๘) 

  (๒)  ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงในแม่น้ําลําคลอง 

  (๓)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวเนื่องด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขและคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติและคําสั่งองค์การบริหาร 

ส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 

ข้อ ๑๗ การเร่ขายสินค้าประเภท  สัตว์เลี้ยง  สัตว์ป่า  หรือสัตว์น้ําในท่ีหรือทางสาธารณะ   

ผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่าย  จะต้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ใน  ข้อ  ๑๓  (๑)  –  (๖) 

  (๒)  สัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าที่เร่ขายต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ  เช่น  โรคพิษสุนัขบ้า   

โรคหัดสุนัข  โรคแอนแทรกซ์  เป็นต้น   

  (๓)  ห้ามจําหน่ายสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

  (๔)  ใช้กรงหรือภาชนะใช้เลี้ยงสัตว์ที่สะอาดปลอดภัย 

  (๕)  รักษาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการเร่ขายให้สะอาด  และ

ใช้การได้ดีอยู่เสมอ 



หน้า   ๘๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ ๑๘ ห้ามผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่าย  ประกอบกิจการเมื่อมีเหตุควรเชื่อว่าตนเป็น

โรคติดต่อที่ระบุไว้  หรือเม่ือเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจปรากฏว่าตนเป็นพาหะนําโรค  และได้รับแจ้ง

ความเป็นหนังสือแจ้งว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อ  ซึ่งระบุไว้ดังต่อไปนี้  คือ 

   (๑)  วัณโรค 

    (๒)  อหิวาตกโรค 

    (๓)  ไข้ไทฟอยด์ 

    (๔)  โรคบิด 

    (๕)  ไข้สุกใส 

    (๖)  โรคคางทูม 

    (๗)  โรคเร้ือน 

    (๘)  โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 

   (๙)  โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 

    (๑๐) โรคอื่น ๆ  ตามที่ทางราชการกําหนด 

ข้อ ๑๙ ในขณะที่ทําการจําหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตของตนได้เสมอ  และทําการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   

ตามประเภทสินค้าและลักษณะการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ได้กําหนดไว้ในใบอนุญาต   

ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วยจําหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ  ต้องติดบัตรสุขลักษณะประจําตัวไว้ที่หน้าอก

ด้านซ้ายตลอดเวลาที่จําหน่ายสินค้า 

ข้อ ๒๐ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้เฉพาะผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  

ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตไม่เกินหนึ่งคน 

ข้อ ๒๑ เม่ือผู้รับใบอนุญาต  ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้จําหน่ายสินค้าในที่หรือ 

ทางสาธารณะ  ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สณ.๑  ก่อนวันอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคํา

ขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ

ใบอนุญาต  หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  จะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบ

ของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 



หน้า   ๘๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ ๒๒ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 

ข้อ ๒๓ เม่ือผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ย่ืนคําขอบอกเลิก 

การดําเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  สณ.๘  ก่อนการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ข้อ ๒๔ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชนิด  หรือประเภทสินค้า  หรือลักษณะ

การจําหน่าย  หรือสถานท่ีจัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุในใบอนุญาตหรือรายการอื่นใด  ให้ย่ืนคํา

ขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  สณ.๘ 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจําตัว  สูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดใน

สาระสําคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  หรือขอรับใบสุขลักษณะประจําตัวใหม่

แล้วแต่กรณี  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สณ.๗  ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย   

ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒)  ใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจําตัวเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

  (๓)  รูปถ่ายของผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วยจําหน่าย  ขนาด  ๑x๑  นิ้ว  จํานวน 

คนละ  ๓  รูป 

ข้อ ๒๖ การออกใบแทนใบอนุญาต  หรือการออกบัตรสุขลักษณะประจําตัวใหม่ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข  ดังนี้ 

  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สณ.๒  หรือ  แบบ  สณ.๕  แล้วแต่กรณี

โดยประทับตราสีแดงคําว่า  “ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  และให้มี  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทนพร้อมทั้ง 

ลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

  (๒)  ให้ใช้ใบแทนอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือในใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๓)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือ

ชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปี  ของใบแทนใบอนุญาต 

  (๔)  กรณีบัตรสุขลักษณะประจําตัว  ได้ออกบัตรสุขลักษณะประจําตัวใหม่ตามแบบ  

สณ.๓  หรือแบบ  สณ.๖  แล้วแต่กรณี  โดยประทับตราคําว่า  “ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย 

ข้อ ๒๗ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้   



หน้า   ๘๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   (๑)  คําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จําหน่ายสินค้า  ในที่หรือทางสาธารณะ 

โดยวิธีการลักษณะการวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  ให้ใช้แบบ  สณ.๑ 

  (๒)  ใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการวางสินค้า

ในที่หรือทางสาธารณะเป็นปกติ  ให้ใช้แบบ  สณ.๒ 

  (๓)  บัตรสุขลักษณะประจําตัวผู้ได้รับใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  

โดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  ให้ใช้แบบ  สณ.๓ 

  (๔)  คําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้เร่ขายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ

โดยให้ใช้แบบ  สณ.๔ 

  (๕)  ใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ให้ใช้แบบ  สณ.๕ 

  (๖)  บัตรสุขลักษณะประจําตัวผู้ได้รับใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

ให้ใช้แบบ  สณ.๖ 

  (๗)  คําขอรับใบแทนใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  หรือเร่ขายใน

ที่หรือทางสาธารณะ  ให้ใช้แบบ  สณ.๗ 

  (๘)  คําขออนุญาตการต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  สณ.๘   

ข้อ ๒๘ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 

ข้อ ๒๙ ผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ 

ไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้คราวหน่ึงไม่เกินสิบห้าวัน

กรณีที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง  และมีเหตุให้ต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก  เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 

ข้อ ๓๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามบทกําหนดโทษแห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๑ บรรดาใบอนุญาตที่ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุ

ใบอนุญาตน้ัน 

ข้อ ๓๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร  มีอํานาจออกประกาศ  

ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๘๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

  (๑)  กําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะ  หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพื้นที่ในเขต

องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  เป็นเขตหวงห้ามจําหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด 

  (๒)  กําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะ  หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพื้นที่ในเขต

องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  เป็นเขตห้ามจําหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท  หรือเป็นเขต

ห้ามจําหน่ายสินค้าตามกําหนดเวลาหรือเป็นเขตห้ามจําหน่ายสินค้า  โดยวิธีการจําหน่ายในลักษณะใด

ลักษณะหน่ึงหรือกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจําหน่ายสินค้าในบริเวณน้ัน 

ข้อ ๓๓ ห้ามโอนใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาต 

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๓๔ ในกรณีที่ มีเหตุผลและความจําเป็น  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่ง 

เพิกถอนใบอนุญาตก่อนวันหมดอายุของใบอนุญาตน้ันได้ 

ข้อ ๓๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

พิชิต  บํารุงทรัพย์ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 

 



 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคุงนํ้าวน 

เรื่อง ควบคุมการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

ลําดับท่ี รายการ อัตราคาธรรมเนียม 

/ บาท 

 ใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ   

๑. 

 

๒. 

อัตราคาใบอนุญาตจําหนายสินคาในทีห่รือทางสาธารณะ  จําหนายโดย

ลักษณะวธิีการจัดวางสินคาในที่หนึง่ใดเปนปกต ิ                   ฉบบัละ                                                                                                                                                 

อัตราคาใบอนุญาตจําหนายสินคาในทีห่รือทางสาธารณะ  จําหนายโดย

ลักษณะวธิีการเรขาย                                                   ฉบับละ 

 

๒๐๐ 

 

๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เลขที่รบั..................      
 

คําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตเปนผูจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
 
                     เขียนที…่………………………………………….  
                       วันท่ี......... เดือน...........................พ.ศ............ 
 
 ขาพเจา........................................………………………………....อายุ................…...ป  สัญชาต.ิ....... 
อยูบานเลขที.่......…………..ซอย.................….....ถนน............……......….หมู……..……..…ตําบล………………
อําเภอ………………………………..จังหวัด……………………….โทรศัพท............................................................ 

ขอย่ืนคาํขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนญุาตเปนผูจําหนายสินคาสินคาประเภท.................. 
ตอเจาพนกังานทองถิ่น  ดังตอไปนี ้

  ๑.  ชื่อผูชวยจําหนาย......................................................................................……….. 
  ๒.  สถานท่ีจําหนายสินคา..............................................................................………… 
                    ๓. พรอมคาํขอนีข้าพเจาไดแนบเอกสารตางๆ  มาดวยแลว  คือ 
                         ๓.๑ รปูถายหนาตรงครึง่ตวั  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตา  ขนาด  ๑ x ๑.๕  นิ้ว  
ของผูรบัใบอนญุาตและผูชวยจําหนาย  จํานวนคนละ  ๓  รูป 

     ๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรบัใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
                         ๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรอืสําเนาทะเบียนบานของผูชวยจําหนาย 
                         ๓.๔ ใบรับรองแพทยของผูขอรบัใบอนญุาตและผูชวยจําหนาย 

      ๓.๕ อื่น ๆ (ระบ)ุ……………………………………………………………….. 
 

      ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
      
 
                              (ลงชื่อ)..................................…………..ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
           (...................…………............…) 
 

              (มีตอดานหลัง) 
 

 

 

 

แบบ สณ.๑ 



 

 

       (ดานหลัง) 

 

ความเหน็ของเจาหนาทีต่ามลําดับ 

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

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

(ลงชื่อ)……………………………………. 

          (…………………………………..) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 (ลงชื่อ)………………………………….… 

 (…………………………… ……) 
 
ความเหน็ปลัดองคการบรหิารสวนตาํบลคุงน้ําวน 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

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

 (ลงชื่อ)………………………………….… 

          (……………………………………) 
 
คําส่ังเจาพนักงานทองถิน่ 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

(ลงชื่อ)………………………………….… 

           (…………………………………..) 

         เจาพนักงานทองถิ่น 

 

 

หมายเหต ุไดออกใบอนญุาต  เลมที…่……..…เลขที…่…….… ลงวันที…่.……เดือน………พ.ศ……………แลว 



 

 

 

ใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
 

   ผูไดรับใบอนุญาต                                                      ผูชวยจําหนาย 
   ชื่อ                               .                         ชื่อ                -             

                        นามสกลุ.                       .          นามสกุล         -     
 
       
เลมที ่            เลขที ่              /              
 
  (๑)  เจาพนักงานองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน อนุญาตให……………………………..
สัญชาต…ิ……………………..อยูบานเลขที…่……………..……หมูที…่……ตําบล………………อําเภอ………………
จังหวดั…………..หมายเลขโทรศัพท……………………………………………………….……….………………………….. 
จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  สินคาประเภท………………………………………………………………….. 
สถานท่ีจําหนายสินคา………………………………………………………………………………………………………………                                       
ถนน …………………………..หมูที่            ตําบล…………………อําเภอ………….……จังหวัด…………………..
หมายเลขโทรศัพท…………………………… 
   เสียคาธรรมเนียมปละ………………………บาท (…………………………………………………) 
ตามใบเสร็จรบัเงนิเลมที…่………เลขที…่………..ลงวันที…่…………………………………….. 
  (๒)  ผูรับใบอนญุาตตองปฏิบตัติามหลักเกณฑ  วิธกีารและเงื่อนไขที่กาํหนดในขอบัญญตัิ
องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน  เรื่อง  ควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๗
  (๓)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกจิการท่ีไดรับอนุญาตนีเ้ปนการขัดตอกฎหมาย 
อื่นท่ีเกี่ยวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถิน่  อาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนญุาตนี้ได 

(๔)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัตติามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อกีดวย  คือ 
      ๔.๑…………………………………………………………………………………………… 
      ๔.๒……………………………………………………………………………………………………… 

                    (๕)  ใบอนญุาตฉบบันี้ออกใหเมื่อวนัที…่……..…..เดือน …………….  พ.ศ……………… 
                     (๖) ใบอนญุาตฉบบันี้ส้ินอายุวนัที…่…………..เดือน ……………….. พ.ศ………………… 

    
   (ลงชื่อ)………………………………………….. 

        (…………………………………………)                    
ตําแหนง……………………..………..………. 
               เจาพนักงานทองถิ่น 
 

คําเตอืน (๑)  ผูรับใบอนญุาตตองแสดงใบอนญุาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานทีป่ระกอบ
        กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝาฝนมโีทษปรบัไมเกิน  ๕๐๐  บาท       
  (๒)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนญุาต
        ส้ินอายุ  

(มีตอดานหลัง)  

ท่ีติดรูป 

๑X๑.๕ น้ิว 
ท่ีติดรูป 

๑X๑.๕ น้ิว 

แบบ สณ.๒ 





 

 

                                                                                        (ดานหลัง)

       

รายการตออายุใบอนุญาตและเสยีคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ที่ออกใบอนญุาต 

วัน/เดือน/ป 

ที่ส้ินอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงนิ (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถิน่ เลมที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                              

เลขท่ีรับ…………           
 

คําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตเปนผูเรขายสนิคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
 
     เขียนที…่………………………………………………… 

 
      วันท่ี……..…เดือน………………….………พ.ศ…………….. 
 
 ขาพเจา…………………………………………..อายุ…………ป  สัญชาติ…….. อยูบานเลขท่ี……………… 
ซอย………………….ถนน…………………..หมูที่…………....ตําบล……………..………อําเภอ………………….….…. 
จังหวัด…………………………………….…..…….โทรศัพท…………………………………………………………………….. 
 

ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตเปนผูเรขายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  
สินคาประเภท……………………………………………………….ตอเจาพนกังานทองถิ่น  ดังตอไปนี ้
 
          ๑.  ชือ่ผูชวยจําหนาย……………………………………………………………… 
               ๒.  สถานทีเ่รขายสินคา…………………………………………………………… 

     ๓.  พรอมคําขอนีข้าพเจาไดแนบเอกสารตางๆ  มาดวยแลว  คือ 
                  ๓.๑ รูปถายหนาตรงครึ่งตัว  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตา  ขนาด  ๑ X  ๑.๕  นิ้ว 
ของผูขอรับใบอนญุาต และผูชวยจําหนาย  จํานวนคนละ  ๓  รูป 

            ๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรบัใบอนญุาต/ตออายุใบอนญุาต 
                      ๓.๓ สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบานของผูชวยจําหนาย 
                      ๓.๔ ใบรับรองแพทยของผูขอรบัอนญุาตและผูชวยจําหนาย 
             ๓.๕ อื่น ๆ (ระบ)ุ………………………………………………………………. 
 

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 
 

 
  (ลงชื่อ)…………………………..……ผูขอรบัใบอนญุาต/ตออายุใบอนุญาต 
           (………………………….……) 
 

     (มีตอดานหลัง) 

แบบ สณ.๔ 

 



 

 

 

            (ดานหลัง) 

 

ความเหน็ของเจาหนาทีต่ามลําดับ 

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

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

(ลงชื่อ)……………………………………. 

          (…………………………………..) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

(ลงชื่อ)………………………………….… 

 (…………………………… ……) 
 
ความเหน็ปลัดองคการบรหิารสวนตาํบลคุงน้ําวน 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

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

 

(ลงชื่อ)………………………………….… 

          (……………………………………) 
 
คําส่ังเจาพนักงานทองถิน่ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

(ลงชื่อ)………………………………….… 

           (…………………………………..) 

                 เจาพนกังานทองถิน่ 

 

หมายเหต ุไดออกใบอนญุาต เลมท่ี………….…เลขที…่ ลงวันที…่…..…เดือน…….พ.ศ……แลว 



 

 

 

ใบอนุญาตเรขายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
 

           ผูไดรับใบอนุญาต           ผูชวยจําหนาย 
   ชื่อ.                              .              ชื่อ                -           .      

                       นามสกลุ                         .           นามสกุล         -     .       
.             
 

(๑)  เจาพนักงานทองถิน่ องคการบรหิารสวนตําบลคุงน้ําวนอนญุาตให…………………………… 
สัญชาต…ิ………….อยูบานเลขที…่….…………หมูที…่………..……ตําบล……………….……อําเภอ…………………
จังหวดั………………………………………หมายเลขโทรศัพท……………………….………….................................... 
จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  สินคาประเภท…………………………………………………………..….. 
สถานที่จําหนายสินคา………………………………………………………………………………….………..…………                              
ถนน ………………….…หมูที…่…………………………ตําบล………………………อําเภอ………………….................
จังหวดั………………………………….…..หมายเลขโทรศัพท……………………………………………………..…………… 
เสียคาธรรมเนียมปละ…………………………บาท (…………………………………………………………..………………)
ตามใบเสร็จรบัเงนิเลมที…่……………..…เลขที…่………..………..ลงวนัที…่…………………………………………….. 
  (๒)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน  เรื่อง  ควบคุมการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  (๓)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกจิการท่ีไดรับอนุญาตนีเ้ปนการขัดตอกฎหมาย
อื่นท่ีเกี่ยวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถิน่อาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนีไ้ด 
  (๔)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัตติามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อกีดวย  คือ 

     ๔.๑………………………………………………………………………………………………….…… 
     ๔.๒…………………………………………………………………………………………………………… 

                    (๕) ใบอนญุาตฉบบันี้ออกใหเมื่อวนัที…่…..…..เดือน………….…….พ.ศ………..……… 
                    (๖) ใบอนญุาตฉบบันี้ส้ินอายุวนัที…่…………..เดือน……………..… พ.ศ………………… 
 

       
    (ลงชื่อ)………………………………………… 

               (…………………..……………………)                                      
             ตําแหนง……………………….………………. 
                                                   เจาพนักงานทองถิน่ 
 

คําเตอืน  (๑) ผูรับใบอนญุาตตองแสดงใบอนญุาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานทีป่ระกอบ
        กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝาฝนมโีทษปรบัไมเกิน  ๕๐๐  บาท 
   (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนญุาตส้ินอายุ      

        (มีตอดานหลัง) 

ติดรูป 

๑X๑.๕ น้ิว 
ติดรูป 

๑X๑.๕ น้ิว 

แบบ สณ.๕ 





 

 

(ดานหลัง) 

 

รายการตออายุใบอนญุาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

     วัน/เดือน/ป 

ที่ออกใบอนญุาต 

วัน/เดือน/ป 

ที่ส้ินอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงนิ (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถิน่ เลมที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

เลขท่ีรับ…………………                           

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะหรอืเรขายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

 

เขียนที…่…………………………………………. 

วันท่ี………….เดือน……………….พ.ศ…………… 

เรียน     เจาพนักงานทองถิน่ 

 

 ขาพเจา…..…………..อายุ…………….……ป  สัญชาต…ิ………... อยูบานเลขที…่…………………………...

ซอย…………………ถนน…………………ตําบล………..……อําเภอ……………..……..……จังหวดั………………………….

รหัสไปรษณีย…………………………..…….โทรศัพท………………………………………………………….…………..……. 

 

ขอย่ืนคําขอตอเจาพนกังานทองถิน่เพ่ือขอรับใบแทนใบอนญุาตจําหนายสินคาในทีห่รือทางสาธารณะ 

หรือ เรขายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  ประเภท…………………………………………………………..……..………. 

สถานที่จําหนายสินคา………………………………………………………………………….…………………….……………..…. 

เนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดมิ  เลมที…่……………เลขที่……..……ลงวันที…่……เดือน…………..พ.ศ………...…. 

เกิดการสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุดในสาระสําคญั…………………….……………………………………………………… 

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

 ขาพเจาขอรับรองวาจะปฏิบตัิตามหลักเกณฑ วิธกีารเงื่อนไขทีก่ําหนดไวในขอบัญญตัิองคการบรหิาร 

สวนตําบลคุงน้าํวน เรื่อง การควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

พรอมคําขอนีข้าพเจาไดแนบเอกสารตางๆ มาดวยแลว คือ 

    ๑.  สําเนาทะเบียนบาน 

     ๒.  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

    ๓.  เอกสารหลักฐานตางๆ ตามกาํหนดไวในขอบญัญตัินี้ 

 

      ลงชื่อ……………………….……………………… 

              (………..………………….……………) 

                            ผูขออนญุาต/ผูขอรับใบแทนใบอนญุาต 
 

แบบ สณ.๗ 



 

 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 

 

               เขียนที่........................................................... 

 

             วันท่ี......... เดือน................................พ.ศ..............…… 
 
 ขาพเจา........................................……………..………………..…….....อายุ..........…...ป  สัญชาต.ิ.........……. 

อยูบานเลขที.่.......……...ซอย.............….....ถนน....…......….หมู………..…ตําบล………………….….…………….

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

 

ขอย่ืนคาํขอตอเจาพนักงานทองถิน่……………………………………..………………………………………… 

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

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

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

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

 

 จึงมีความประสงค………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

 

 จึงขอรบัรองวาขอความในแบบคําขอนีเ้ปนความจรงิทุกประการ 

 

      (ลงชื่อ)       

                (…………………………………………..) 

                           ผูขออนุญาต 

 

แบบ สณ.๘ 
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