
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
เรื่อง   การจ าหน่ายสินคา้ในที่หรอืทางสาธารณะ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  ว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าในที่

หรือทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๔๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบ้านใหม่  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่และนายอ าเภอมหาราช   

จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  เรื่อง  การจ าหน่าย

สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ  ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  ตั้งแต่วันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ  ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ ได้ตราไว้แล้ว 

ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

 “เร่ขาย”  หมายความว่า  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  โดยมิได้จัดวาง

อยู่ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ า 

 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน   

และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

้หนา   ๗๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



 “ผู้สัมผัสอาหาร”  หมายความว่า  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตัง้แต่กระบวนการเตรยีม  

ปรุง  ประกอบ  จ าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร  รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์  ได้แก่  ผู้เตรียม   

ผู้ปรุง  ผู้ประกอบ  ผู้เสิร์ฟ 

 “การจ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติในที่หรือทางสาธารณะ”  

หมายความว่า  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในลักษณะของแผงลอยหรือลักษณะอื่น ๆ   

ในท านองเดียวกัน 

 “การจ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  

การจ าหน่ายสินค้าในลักษณะไม่ประจ าที่ในแบบหาบเร่  รถเข็นเร่ขาย  รถยนต์เร่ขาย  หรือลักษณะอื่น ๆ  

ในท านองเดียวกัน 

 “ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

 “ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ที่เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นแต่งตั้งโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  ในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  

ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ  ๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอย 

ของประชาชนทั่วไป 

ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ  ไม่ว่าจะเป็นการจ าหนา่ยโดยลักษณะวิธีการ

จัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด  หรือประเภทของสินค้า

ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า  และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพื่อจ าหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้า

ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  รวมทั้งจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 

การเปลี่ยนแปลงชนดิหรือประเภทของสินค้า  ลักษณะวธิีการจ าหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัดวางสินค้า

ให้แตกต่างไปจากที่ระบไุว้ในใบอนญุาต  จะกระท าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว 

ข้อ  ๖ ในการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  

ผู้จ าหน่ายหรือผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๗๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



 (๑) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 

 (๒) ให้จัดวางสินค้าที่จ าหน่ายบนแผงวางสินค้าหรือจัดวางในลักษณะอื่นตามที่ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

 (๓) แผงวางสินค้าท าดว้ยวัสดทุี่มีความแขง็แรงและมคีวามสูงตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

 (๔) รักษาความสะอาดบริเวณที่จ าหน่ายสินค้าอยู่เสมอทั้งในระหว่างท าการค้า 

และหลังจากเลิกท าการค้าแล้ว 

 (๕) จัดวางสินค้าและสิ่งของใด ๆ   ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ไม่ยื่นล้ าออกนอกบริเวณที่ก าหนด  

ทั้งนี้  รวมทั้งตัวของผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าด้วย 

 (๖) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ 

 (๗) ห้ามกระท าการใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น  เช่น  การใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  

เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป  เป็นต้น  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 (๘) ห้ามใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดัง 

 (๙) เมื่อเสร็จสิ้นการจ าหน่ายทุกครั้งต้องเก็บสินค้าและสิ่งของใด ๆ  ที่ เกี่ยวข้องจาก

บริเวณที่จ าหน่ายให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า 

 (๑๐) ห้ามพาด  ติดตั้งแวงแผงค้าเกาะเกี่ยวสายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  หรืออุปกรณ์

เกี่ยวกับการขายรวมตลอดถึงการตอกตะปู  ผูกเชือกหรือยึดส่วนหนึ่งส่วนใดกับคอกต้นไม้หรือต้นไม้โดยเด็ดขาด 

 (๑๑) หยุดการจ าหน่ายสินค้ากรณีมีเหตุพิเศษเพ่ือสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ 

ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

 (๑๒) ห้ามน ารถยนต์  รถจักรยานยนต์  หรือล้อเลือนไปจอดบนทางเท้าเพ่ือจ าหน่ายสินค้า 

  (๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

 ข้อ  ๗  ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า

ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) แผงจ าหน่ายอาหารท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย  มีสภาพดี  เป็นระเบียบ   

อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร 

้หนา   ๗๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



 (๒) อาหารปรุงสุกมีการปกปิด  หรือมีการป้องกันสัตว์แมลงน าโรค 

 (๓) สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสารระบบอาหาร  (อย.) 

 (๔) น้ าดื่มต้องเป็นน้ าที่สะอาด  ใส่ในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปิด  มีก๊อกหรือทางเทรินน้ า 

 (๕) เครื่องดื่มต้องใส่ภาชนะที่สะอาด  มีการปกปิด  และมีที่ตักที่มีด้ามยาวหรือมีก๊อก

หรือทางเทรินน ้า 

 (๖) น้ าแข็งที่ใช้บริโภค 

  (๖.๑) ต้องสะอาด 

  (๖.๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด  มีฝาปิด  อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๖.๓) ที่ตักน้ าแข็งมีด้ามยาว 

  (๖.๔) ต้องไม่น าอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่ไว้ในน้ าแข็ง 

 (๗) ล้างภาชนะดว้ยน้ ายาล้างภาชนะ  แล้วล้างดว้ยน้ าสะอาด  ๒  ครั้ง  หรือล้างดว้ยน้ าไหล

และอุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร 

 (๘) ช้อน  ส้อม  ตะเกียบ  วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาดหรือวางเป็นระเบียบ 

ในภาชนะโปร่งสะอาด  และมีการปกปิด  เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร 

 (๙) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพ่ือน าไปก าจัด 

 (๑๐) ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด  สวมเสื้อมีแขน  ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อน 

และสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม 

 (๑๑) ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงส าเร็จแล้ว 

 (๑๒) ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด 

 (๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

ข้อ  ๘ ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์เลี้ยง  สัตว์ป่า  หรือสัตว์น้ า  ในที่หรือทางสาธารณะ

โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย  ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) จ าหน่ายสินค้าในบริเวณที่อนุญาตให้จ าหน่ายได้ 

 (๒) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อยมีสิ่งปกปิดป้องกันเส้นผมมิให้ตกลงในอาหาร 

 (๓) ไม่ทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ 

้หนา   ๗๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



 (๔) ห้ามกระท าการใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น  เช่น  การใช้เครื่องขยายเสียง  

เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 (๕) ให้หยุดการจ าหน่ายสินค้า  กรณีมีเหตุพิเศษเพื่อสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ 

ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

 (๖) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

 (๗) ห้ามมิ ให้ผู้ขายที่ท าการเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยใช้รถเข็น 

หรือรถยนต์เร่ขาย  จอดขายในเขตห้ามจอดรถที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ก าหนด 

ข้อ  ๙ ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย 

ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๘  (๑)  -  (๘) 

 (๒) รักษาความสะอาดมือและเล็บ  ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องท าแผลให้เรียบร้อย 

 (๓) ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียม  ท า  ประกอบ  ปรุงหรือจ าหน่ายอาหาร 

 (๔) ไม่ไอ  หรือจามรดบนอาหาร 

 (๕) ที่เตรียม  ท า  ประกอบ  ปรุง  และแผงวางจ าหน่ายอาหาร  ต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า  

๖๐  เซนติเมตร 

 (๖) ไม่เททิ้งเศษอาหาร  หรือน้ าที่มีเศษอาหาร  หรือไขมันลงบนพ้ืนหรือทางระบายน้ าสาธารณะ 

 (๗) ใช้ภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องมือ  เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหารที่สะอาด 

 (๘) ปกปิดอาหาร  เครื่องปรุงอาหาร  ภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องมือ  เครื่องใช้ 

และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหาร  เพื่อป้องกันฝุ่นละออง  แมลงวันและสัตว์พาหะน าโรคอื่น ๆ   

 (๙) ใช้น้ าที่สะอาดในการท า  ประกอบ  ปรุง  แช่หรือล้างอาหาร  ภาชนะบรรจุอาหาร  

เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหาร 

 (๑๐) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ  และไม่เททิ้งมูลฝอยลงในท่อ

หรือทางระบายน้ าสาธารณะ 

 (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ก าหนด 

้หนา   ๗๔
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ข้อ  ๑๐ ห้ามผู้ท าการจ าหน่ายอาหารหรือผู้ช่วยในการจ าหน่ายสินค้า  ประกอบกิจการ 

เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคติดต่อที่ระบุไว้หรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ได้ตรวจปรากฏว่าตนเป็นพาหนะของโรคและได้รับแจ้งความเป็นหนังสือว่าตนเป็นพาหนะของโรคติดต่อซึ่งระบุไว้  

ดังต่อไปนี้ 

 (๑) วัณโรค 

 (๒) อหิวาตกโรค 

 (๓) ไข้รากสาดน้อย  (ไทฟอยด์) 

 (๔) โรคบิด 

 (๕) ไข้สุกใส 

 (๖) โรคคางทูม 

 (๗) โรคเรื้อน 

 (๘) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 

 (๙) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 

 (๑๐) โรคติดต่ออื่น ๆ  ที่ทางราชการก าหนด 

ข้อ  ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาต

ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 (๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 (๓) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ประกาศก าหนด 

ข้อ  ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อ  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) วัณโรค 

 (๒) ไข้หวัดใหญ่ 

 (๓) ไข้ทรพิษ 

 (๔) กามโรคชนิดต่าง ๆ   

 (๕) โรคแอนแทรกซ์ 

 (๖) กาฬโรค 
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 (๗) ไข้สุกใส 
 (๘) โรคเรื้อน 
 (๙) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
 (๑๐) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 
ข้อ  ๑๓ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 

แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ  ๑๔ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ  ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ ในคราวเดียวกัน  
และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง  
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล  
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน  
ตามที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี   

ข้อ  ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
จะต้องมีบัตรประจ าตัวตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ประกาศก าหนด  และจะต้องติดบัตร
ประจ าตัวไว้ที่อกเสื้อด้านซ้ายตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๑๖ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่เท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ  
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
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การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒  ด้วย 

ข้อ  ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ 

ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม

ภายในเวลาที่ก าหนดให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ  เว้นแต่ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง  

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม  

และค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ  ๑๘ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านใหม่ 

ข้อ  ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต

ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุด  

ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ก าหนดไว้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก

การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ประกอบด้วย 

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ  ให้ผู้ยื่นค าขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ  ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
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พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้   หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้

ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ  ๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 

 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 

 (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถู่กต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต

ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ  ๒๓ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว  ให้ส่งค าสั่ง

โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงาน

ของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง   

หรือวันปิดค าสั่ง  แล้วแต่กรณี   

ข้อ  ๒๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ  ๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

ข้อ  ๒๖ ให้นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นใหม ่ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญตัินี้  

และให้มีอ านาจออกประกาศ  ค าสั่ง  ระเบียบ  ข้อบัญญัติ  หรือค าสั่งอื่นใด  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๗  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วัชรพงศ ์ ระดมสิทธิพัฒน์ 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

้หนา   ๗๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่   
เรื่อง  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ล าดับที่ รายการ ค่าธรรมเนียม/บาท 
1 
 
 
 

2 
3 

ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวาง 
สินค้าในที่ใดท่ีหนึ่งตามปกติ 

๑.๑ พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
๑.๒ พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย 
ใบแทนใบอนุญาต 

 
 

200 
500 
100 
100 

 



 

 

แบบ  สณ.๑ 
เลขที่รับ ......................../.......................      เลขที่ ............................. 

ค าขอรับใบอนุญาต 
จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

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

 
 ข้าพเจ้า…………………………………………………………………..…………อายุ…..………ปี  สัญชาต…ิ................ 
อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ท่ี…….............…ตรอก/ซอย.............................ถนน……………ต าบล/แขวง………...….……….
อ าเภอ/เขต………………………………….จังหวัด…..……………….…………………โทรศัพท…์………………....................… 
 ขอยื่นค าขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่/เจ้าพนักงานท้องถิ่น องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านใหม ่ เพ่ือขออนุญาตด าเนินกิจการ 
              จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ 
              จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า  

พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร  หลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ 
 ๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ๒.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับอนุญาต 
 ๓.  ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ช่วยจ าหน่าย 
 ๔.  รูปถ่าย หน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑x๑ นิ้ว ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
และผู้ช่วยจ าหน่าย  คนละ  ๓ รูป 
 ๕.  ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
 ๖.  แผนที่ตั้งสถานที่จ าหน่ายสินค้าพอสังเขป  
 
    ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      (ลงชื่อ) .................................................... ผู้ขอรับใบอนุญาต 
              (.....................................................) 
 
 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่    ค าสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
       ตรวจสอบแล้วถูกต้อง   ..........................................................................................  
       ควรอนุญาต    .......................................................................................... 
       ……………………………… 
                  (ลงชื่อ)................................................. 
                                                               (..................................................) 
(ลงชื่อ).............................................เจ้าหน้าที่      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
       (.............................................)        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



 

 

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จ าหน่ายสินค้าพอสังเขป 
(ประกอบค าขอรับใบอนุญาต  ตามแบบ  สณ. ๑) 

 
ของ.......................................................................................................... ................................................................ 
อยู่ที่...............หมู่ที่ ........... ตรอก/ซอย ........................ ถนน ............................. ... ต าบล ................................... 
อ าเภอ ...........................................จังหวัด .................................................. โทรศัพท ์.......................................... 
ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................ ........... 
 
                                                                     

แผนที่พอสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (ลงชื่อ)........................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
         (........................................................)  
 
  (ลงชื่อ)........................................................ผู้ตรวจสอบ 
         (........................................................)  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบ สณ. ๒ 
 

 
 

 
ใบอนุญาต 

จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
โดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ 

 
เล่มที…่……….….เลขที…่….……….ปี.......……… 
 อนุญาตให้………………….........................................................อายุ…..…...............ปี สัญชาติ………………..… 
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่…...........……………….…ตรอก/ซอย....................................ถนน……………….…………………... 
ต าบล/แขวง………..….…….อ าเภอ/เขต………..…………....…….จังหวัด…..……………...……………โทรศัพท์…………................... 
 ข้อ ๑ จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  
เพ่ือจ าหน่าย………………........................................................................................................................................................... 
มีพ้ืนที่ประกอบการ………..…………..ตารางเมตร  ค่าธรรมเนียม………………..บาท  ใบเสร็จรับเงิน เล่มที…่…………..……. 
เลขที…่………….……ลงวันที่………..เดือน……………….…........พ.ศ…….……. ตั้งอยู่  ณ  สถานที่ ............................................ 
ตรอก/ซอย ...................... ต าบล.................................. อ าเภอ ......................................... จังหวัด ...................................... 
 ข้อ ๒  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  เรื่อง  การจ าหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ๒๕61  และเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ก าหนด 
  (๒) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่เกี่ยวข้อง 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ............ เดือน ....................................... พ.ศ. ............. 
                  ออกให้  ณ  วันที่……….เดือน……………………พ.ศ………… 
 
 
       ลงชื่อ................................................................       ลงชื่อ........................................................... 
            (.........................................................)                       (...........................................................) 
    ผู้รับเงิน                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
                     เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
   
ค าเตือน    ๑)  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต 
              ๒)  ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะนั้นต้องช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละยี่สิบ 
 

(มีต่อด้านหลัง) 
 



 

 

(ด้านหลัง) 
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ปี 

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 
ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มท่ี เลขที่ วัน/เดือน/ปี 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบ สณ. ๓ 
 

 

ใบอนุญาต 
จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

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

(๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  เรื่อง  การจ าหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ๒๕61  และเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ก าหนด 
  (๒) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่เกี่ยวข้อง 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ............ เดือน ....................................... พ.ศ. ........ 
                  ออกให้  ณ  วันที่………. เดือน……………………พ.ศ………… 
 
 
      ลงชื่อ .................................................... 
                (....................................................) 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
 
 
 
 
 
   
ค าเตือน   ๑)  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต 
             ๒)  ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะนั้นต้องช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละยี่สิบ 

 
(มีต่อด้านหลัง) 

 
 



 

 

(ด้านหลัง) 
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ปี 

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 
ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มท่ี เลขที่ วัน/เดือน/ปี 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 

 

แบบ สณ. ๔ 
ขนาดบัตร  กว้าง  ๗  เซนติเมตร  ยาว  ๑๐  เซนติเมตร 

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

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 าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                      ชื่อ............................................ 
            โดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า                ...................... สกุล......................................... 
         ลายมือชื่อ 
         หมู่โลหิต........            
                ผู้รับใบอนุญาต 
 บัตรเลขท่ี.............................            ผูช้่วยจ าหน่าย 
 
        องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่                         (ลงชื่อ)............................................ผู้ออกบัตร 
     วันออกบัตร...........................................                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
     บัตรหมดอายุ........................................          เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

           แบบ สณ.๖ 
เลขที่รับ............./…………........                ค าขอต่ออายุใบอนุญาต   เลขที.่......................... 

จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 

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

 
  ข้าพเจ้า............................................................. ..................อายุ.....................ปี  สัญชาติ...............
อยู่บ้านเลขที.่..........หมู่ที.่.........ตรอก/ซอย........................ถนน.................................ต าบล/แขวง.............................
จังหวัด......................................โทรศัพท.์.................................................. 
  ขอยื่นค าขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่/เจ้าพนักงานท้องถิ่น เพ่ือขอต่ออายุ 
  ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (การเร่ขายสินค้า/การวางสินค้าฯ) 
  บัตรสุขลักษณะประจ าตัวผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
            (การวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ/การเร่ขาย) 
โดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบการ ว่า.......................................................................................... ................................. 
พ้ืนที่ประกอบการ...................................................ตารางเมตร มีผู้ช่วยจ าหน่าย จ านวน .................................คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที ่...........หมู่ที่...........ต าบล................................อ าเภอ..............................จังหวัด.............................
โทรศัพท.์........................................... 
  พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
  ใบอนุญาตเดิม (แบบ สณ. ๒, สณ. ๓) 
  บัตรสุขลักษณะประจ าตัวเดิม (แบบ สณ. ๔, สณ. ๕) 
  ค่าธรรมเนียม..................................บาท 
  .................................................................................................................................  
  ............................................................................................................................. .... 
 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ให้ไว้ในค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
           (...........................................................) 
 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่    ค าสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
       ตรวจสอบแล้วถูกต้อง   ..........................................................................................  
       ควรอนุญาต    ..........................................................................................  
       ……………………………… 
                  (ลงชื่อ)................................................. 
                                                               (..................................................) 
(ลงชื่อ).............................................เจ้าหน้าที่      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
       (.............................................)        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



 

 

     แบบ สณ.๗ 
เลขที่รับ............./…………........  ค าขออนุญาตต่าง ๆ  เลขที.่.............................. 

เกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 

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

 
  ข้าพเจ้า........................................................................ .......อายุ....................ปี  สัญชาติ...............
อยู่บ้านเลขท่ี...........หมู่ที.่..........ตรอก/ซอย.........................ถนน...............................ต าบล/แขวง.............................
จังหวัด......................................โทรศัพท์................................................... 
 ขอยื่นค าขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่/เจ้าพนักงานท้องถิ่น  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านใหม่  ด้วยข้าพเจ้าประสงค์ 
           เปลี่ยนแปลงชนิด หรอืประเภทสินค้า จาก..................................เป็น........................................ 
  เปลี่ยนแปลงลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า จาก..................................เป็น............................... 
  เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดวางสินค้า จาก.......................................เป็น........................................ 
  ขอใบแทนใบอนุญาตเนื่องจากใบอนุญาตเดิมช ารุด สูญหาย หรือถูกท าลาย 
  ขอใบแทนบัตรสุขลักษณะประจ าตัว เนื่องจากบัตรเดิมช ารุด  สูญหาย  หรือถูกท าลาย 
  พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
  ใบอนุญาตเดิม (ถ้าม)ี 
  บัตรสุขลักษณะประจ าตัวเดิม (ถ้ามี) 
  เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจหรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง กรณีสูญหาย หรือถูกท าลาย 
  ………………………………………………………………………………………….....................… 
    ...................................................................... ....................................................... 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ให้ไว้ในค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ 
 
 
   (ลงชื่อ)........................................................ผู้ขอขออนุญาต 
          (.........................................................) 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
เรื่อง ก าหนดเขตควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งท่ีใดเป็นปกติ 
_________________ 

 
โดยที่เป็นการสมควรควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ . ๒๕๓๕  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด 

(๑.๑) ...................................................................... 
(๑.๒) ...................................................................... 

(๒) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท 
(๒.๑) ..................................................................... 
(๒.๒) ..................................................................... 

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

(๔) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตที่การจ าหน่ายสินค้าจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

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

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท าการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านใหม่และบริเวณท่ีก าหนดเป็นเขตควบคุมแล้วสิบห้าวัน 

 
ประกาศ ณ วันที่…………เดือน........................................พ.ศ. ................. 
 
 

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

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
 

            ผู้ให้ความเห็นชอบ 
 
(ลงชื่อ)...................................................... 
       (......................................................) 
               เจ้าพนักงานจราจร 



 

 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
เรื่อง ก าหนดเขตควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย 
_________________ 

 
โดยที่เป็นการสมควรควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ . ๒๕๓๕  

เจ้าพนักงานท้องถิน่ด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด 

(๑.๑) ................................................................... 
(๑.๒) ................................................................... 

(๒) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท 
(๒.๑) ................................................................... 
(๒.๒) ................................................................... 

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

(๔) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตที่การจ าหน่ายสินค้าจะต้องเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

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

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท าการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านใหม่และบริเวณท่ีก าหนดเป็นเขตควบคุมแล้วสิบห้าวัน 

 
ประกาศ ณ วันที่…………เดือน........................................พ.ศ. ................. 
 

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

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
 

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

    เจ้าพนักงานจราจร 


