
คู่มือสำหรับประชาชน : 
การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ  

 
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2560 
2) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2560 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 
9. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 
หมู่ 13 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์  โทรศัพท์ 056-7280689 
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

10. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1) ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในทางสาธารณะ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน

เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโดยยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม
ข้อกำหนดของท้องถิ่น กลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ (ระบุ) 

2) เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น) 
  (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
     (2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาค้อ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2560 
      (4) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและออกใบอนุญาตตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
ไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2560 

 
 
 



หมายเหตุ  
1.ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชา
ชนเรียบร้อยแล้ว  
2.กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่ให้สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะ
จัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ
ยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลากำหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั่นจะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่น
คำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้
รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ
ไว้เป็นหลักฐาน  
3.เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง 
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน 
 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
        1.1 กรณีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ 
ออกใบรับคำขอให้ผู้ขอรับใบอนุญาต 
        1.2 กรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 
เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบทันทีและแก้ไขทันที 
           
(หมายเหตุ: -)  

1 ชั่วโมง องค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาค้อ 

2) การพิจารณา 
พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต 
และการตรวจสอบสถานประกอบการ 
       
(หมายเหตุ: (1.พิจารณากฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 10 วัน 
2.การตรวจสอบสถานประกอบการ 20 วัน))  

30 วัน องค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาค้อ 

 
 
 
 
 



11. รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(3) ใบรับรองแพทย์ 
(๓) อ่ืน ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อประกาศกำหนด 

 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  
พ.ศ. 2560 

 
 
12. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 

หมายเหตุ (๑๘๓ หมู่ ๑๓  ต.เขาค้อ  อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์  67270 
 โทรศัพท์ ๐๕๖-๗๒๘๐๖๘-๙ 

 www.khaokho.go.th 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ รายการ ค่าธรรมเนียม/บาท 
1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 

ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวาง 
สินค้าในที่ใดท่ีหนึ่งตามปกติ 
๑.๑ พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
๑.๒ พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
 
ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย 
2.1 โดยใช้รถยนต์ 
2.2 โดยใช้รถจักรยานยนต์ 
 
ใบแทนใบอนุญาต 
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http://www.khaokho.go.th/


แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
 

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) 
2) 
3) 

คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ แบบ สณ.1 
คำขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ แบบ สณ.6 
คำขออนุญาตต่าง ๆ เกี่ยวกับจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ แบบ สณ.7 
 

 
หมายเหตุ 
การแจ้งขยายผลการพิจารณา 
 
 1.ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนด 30 
วัน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆละไม่เกิน 15 วัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นในแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ ก่อนสิ้นกำหนด 30 วัน 
หรือตามท่ีขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 
 
 2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตาม 1. 
ให้แจ้งขยายผลการพิจารณาคำขอ ให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ทุก 7 วัน นับจากวันที่รับคำขอ จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ 
พร้อมทั้งส่งสำเนาการแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

คำขอรับ 
ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

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

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

 ข้าพเจ้า……………………………………………………………………..…………อายุ…..……….……ปี  สัญชาติ…................... 
อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ท่ี…….............…ตรอก/ซอย.............................ถนน……………ตำบล/แขวง………...….………………….
อำเภอ/เขต………………………………….จังหวัด…..……………….…………………โทรศัพท…์………………....................… 
 ขอยื่นคำขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ/เจ้าพนักงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ  
เพ่ือขออนุญาตดำเนินกิจการ 
              จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ 
              จำหน่ายสินค้าในที ่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า  พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร  
หลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว  คือ 
 ๑.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับอนุญาต 
 ๓.  ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ช่วยจำหน่าย 
 ๔.  รูปถ่าย  หน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑x๑ นิ้ว ของผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ช่วย
จำหน่าย  คนละ  ๓ รูป 
 ๕.  ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
 ๖.  แผนที่ตั้งสถานที่จำหน่ายสินค้าพอสังเขป  
    ขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      (ลงชื่อ) ..................................................................... ผูข้อรบัใบอนญุาต 
                (.................................................................) 
 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่    คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 
       ตรวจสอบแล้วถูกต้อง   ..........................................................................................  
       ควรอนุญาต    ..........................................................................................  
       ……………………………… 
                  (ลงชื่อ)............................................................ 
                                                             (................................................................) 
(ลงชื่อ).............................................เจ้าหน้าที่      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 
       (.............................................)        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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 แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จำหน่ายสินค้าพอสังเขป 
(ประกอบคำขอรับใบอนุญาต  ตามแบบ  สณ. ๑) 

 
ของ.......................................................................................................................... ............................................... 
อยู่ที่...............หมู่ที่ ........... ตรอก/ซอย ........................ ถนน ................................ ตำบล ....... ............................ 
อำเภอ ............................จังหวัด ........................... โทรศัพท์ .................... ...................... 
ชื่อสถานประกอบการ.......................................................................................................  
 
                                                                     
                                                      แผนที่พอสังเขป      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

(ลงชื่อ).....................................................................ผู้ตรวจสอบ 
(.............................................................................) 
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แบบ สณ. ๒ 
 
 

 
 
      ใบอนุญาต 

จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
         โดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ 
 
เล่มที…่……….….เลขที…่….……….ปี.......……… 
 อนุญาตให้…………………............................................................อายุ…..…................ปี     สญัชาติ…………..……… 
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่…...........……………….…ตรอก/ซอย...........................................ถนน……………….………………..…... 
ตำบล/แขวง………..….…….อำเภอ/เขต………..…………....…….จังหวัด…..……………...………..………โทรศัพท…์………....................... 
 ข้อ ๑ จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  
เพ่ือจำหน่าย……………….................................................................................................................................................................... 
มีพ้ืนที่ประกอบการ………..……………..ตารางเมตร  ค่าธรรมเนียม….……………..บาท  ใบเสร็จรับเงิน เล่มที…่……………..……….
เลขที่…………………….……ลงวันที่………..เดือน……………….…........พ.ศ…….……. ตั้งอยู่  ณ  สถานที่ ............................................ 
ตรอก/ซอย ....................... ตำบล.................................. อำเภอ ......................................... จังหวดั ............................................. 
 ข้อ ๒  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ  เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ  พ.ศ. ๒๕๕๗  และเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อกำหนด 
  (๒) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่เกี่ยวข้อง 
 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ............ เดือน ....................................... พ.ศ. ............. 
  
           ออกให้  ณ  วันที…่…….เดือน……………………พ.ศ………… 
 
 

ลงชื่อ ................................................................   ลงชื่อ .................................................... 
     (.........................................................)                   (.........................................................) 
         ผู้รับเงิน                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 
                        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
   
คำเตือน   ๑)  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย  เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต 
             ๒)  ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะนั้น  ต้องชำระค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละยี่สิบ 

(มีต่อด้านหลัง) 



 
(ด้านหลัง) 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สณ. ๓ 
 

 
 

 
ใบอนุญาต 

จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
โดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า 

 
เล่มที…่……….….เลขที…่….……….ปี.......……… 
 อนุญาตให้………………………......................................................อายุ…..…................ปี     สญัชาติ…………..……… 
อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ท่ี…...........………….……….…ตรอก/ซอย.....................................ถนน……………….……..…………... 
ตำบล/แขวง………...….……….…….อำเภอ/เขต………………..……..…….จังหวัด…..…..…….…………โทรศัพท…์………....................... 
 ข้อ ๑ จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า  
เพ่ือจำหน่าย………………................................................................................................................................................................... 
มีพ้ืนที่ประกอบการ………..….…………..ตารางเมตร  ค่าธรรมเนียม….……………..บาท  ใบเสร็จรับเงิน เล่มที…่……..……..……….
เลขที่……..…………..…ลงวันที่……..เดือน………………………........พ.ศ…………. ตั้งอยู่  ณ  สถานที่ ................................................. 
ตรอก/ซอย ............................. ตำบล.................................. อำเภอ ........................................ จังหวดั ................................ 
 ข้อ ๒  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ  เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ  พ.ศ. ๒๕๕๗  และเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อกำหนด 
  (๒) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่เกี่ยวข้อง 
 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ............ เดือน ....................................... พ.ศ. ........ 
  
           ออกให้  ณ  วันที…่…….เดือน……………………พ.ศ………… 
 
      ลงชื่อ .................................................... 
               (.........................................................) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 
 
 
   
คำเตือน   ๑)  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย  เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต 
             ๒)  ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะนั้น  ต้องชำระค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละยี่สิบ 

 
(มีต่อด้านหลัง) 



 
(ด้านหลัง) 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

แบบ สณ. ๔ 
ขนาดบัตร  กว้าง  ๗  เซนติเมตร  ยาว  ๑๐  เซนติเมตร 

 
  (ด้านหน้า)      (ด้านหลัง) 
 
                                         แบบ สณ.๔               รูปถ่าย   แบบ  สณ. ๔ 
              บัตรสุขลักษณะประจำตัว       ๑x๑ นิ้ว   
   ผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                            ชื่อ............................................ 
 โดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ    .................... สกุล...................................... 
         ลายมือชื่อ 
         หมู่โลหิต........            
                ผู้รับใบอนุญาต 
 บัตรเลขท่ี.............................            ผูช้่วยจำหน่าย 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์                (ลงชื่อ)............................................ผู้ออกบัตร 
           วันออกบัตร...........................................        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 

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



แบบ สณ. ๕ 
ขนาดบัตร  กว้าง  ๗  เซนติเมตร  ยาว  ๑๐  เซนติเมตร 

 
  (ด้านหน้า)      (ด้านหลัง) 
 
                                         แบบ สณ.๕               รูปถ่าย   แบบ  สณ. ๕ 
            บัตรสุขลักษณะประจำตัว       ๑x๑ นิ้ว   
    ผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                            ชื่อ............................................ 
    โดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า      ......................    สกุล......................................... 
         ลายมือชื่อ 
         หมู่โลหิต........            
                ผู้รับใบอนุญาต 
 บัตรเลขท่ี.............................            ผูช้่วยจำหน่าย 
 
 องคก์ารบริหารส่วนตำบลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์                (ลงชื่อ)............................................ผู้ออกบัตร 
           วันออกบัตร...........................................          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 
           บัตรหมดอายุ........................................          เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          แบบ สณ.๖ 
เลขที่รับ............./…………........                คำขอต่ออายุใบอนุญาต    เลขที.่.............................. 

ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 

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

 
  ข้าพเจ้า.................................................................. ..................อายุ.....................ปี  สัญชาติ...............อยู่
บ้านเลขท่ี.............หมู่ที.่...........ตรอก/ซอย..........................ถนน...................................ตำบล/แขวง..................................
จังหวัด......................................โทรศัพท์................................................... 
  ขอยื่นคำขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ/เจ้าพนักงานท้องถิ่น    เพ่ือขอต่ออายุ 
  ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ( การเร่ขายสินค้า/การวางสินค้าฯ ) 
  บัตรสุขลักษณะประจำตัว ผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
  (การวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ/การเร่ขาย ) 
โดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบการ ว่า...........................................................................................................................  
พ้ืนที่ประกอบการ.........................................ตารางเมตร            มีผู้ช่วยจำหน่าย จำนวน ............................คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที ่..............หมู่ที.่............ตำบล.................................อำเภอ...............................จังหวัด.................................
โทรศัพท์............................................ 
  พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 
  ใบอนุญาตเดิม ( แบบ สณ. ๒, สณ. ๓ ) 
  บัตรสุขลักษณะประจำตัวเดิม ( แบบ สณ. ๔, สณ. ๕ ) 
  ค่าธรรมเนียม..................................บาท 
  ............................................................................................................................. .... 
  ................................................................................................................ ................. 
   ขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ในคำขอนี้เป็นจริงทุกประการ 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
     (......................................................) 
 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่    คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 
       ตรวจสอบแล้วถูกต้อง   ..........................................................................................  
       ควรอนุญาต    ............................................................................. ............. 
       ……………………………… 
                  (ลงชื่อ)................................................. 
                                                             (......................................................) 
(ลงชื่อ).............................................เจ้าหน้าที่      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 
       (.............................................)        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



     แบบ สณ.๗ 
เลขที่รับ............./…………........                   คำขออนุญาตต่าง ๆ    เลขที.่......................... 
    เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 

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

 
  ข้าพเจ้า.................................................................. ..................อายุ.....................ปี  สัญชาติ...............อยู่
บ้านเลขท่ี.............หมู่ที.่...........ตรอก/ซอย..........................ถนน...................................ตำบล/แขวง.............................
จังหวัด......................................โทรศัพท์................................................... 
  ขอยื่นคำขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ/เจ้าพนักงานท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลเขา
ค้อ  ด้วยข้าพเจ้าประสงค์ 
           เปลี่ยนแปลงชนิด หรอืประเภทสินค้า จาก..................................เป็น........................................ 
  เปลี่ยนแปลงลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้า จาก..................................เป็น............................... 
  เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดวางสินค้า จาก.......................................เป็น........................................ 
  ขอใบแทนใบอนุญาตเนื่องจากใบอนุญาตเดิม ชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลาย 
  ขอใบแทนบัตรสุขลักษณะประจำตัว   เนื่องจากบัตรเดิม  ชำรุด  สูญหาย  หรือ  ถูกทำลาย 
  พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 
  ใบอนุญาตเดิม (ถ้ามี) 
  บัตรสุขลักษณะประจำตัวเดิม (ถ้ามี) 
  เอกสารการแจ้งความต่อ สถานีตำรวจหรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง กรณีสูญหายหรือ  
  ถูกทำลาย 
  …………………………………………………………………………………………… 
    .............................................................................................................................  
 
  ขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ในคำขอนี้เป็นจริงทุกประการ 
 
 
   (ลงชื่อ)...........................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
    (.........................................................) 
 

 
     
 
 
 

 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 
เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งท่ีใดเป็นปกติ 
_________________ 

 
โดยที่เป็นการสมควรควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจำหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด 

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

(๒) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจำหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท 
๒.๑ ) ..................................................................... 
๒.๒ ) ..................................................................... 

(๓) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจำหน่ายสินค้าตามเวลาที่กำหนด 
๓.๑ ) ................................................................... 
๓.๒ ) .................................................................. 

(๔) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตที่การจำหน่ายสินค้าจะต้องเป็น ไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไข 

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

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทำการขององค์การบริหารส่วน
ตำบล.............และบริเวณท่ีกำหนดเป็นเขตควบคุมแล้วสิบห้าวัน 

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

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

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



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ 
เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย 
----------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจำหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด 

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

(๒) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจำหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท 
๒.๑ ) .......................................... ............................... 
๒.๒ ) .......................................... 

(๓) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจำหน่ายสินค้าตามเวลาที่กำหนด 
๓.๑ ) .......................................... 
๓.๒ ) .......................................... 

(๔) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตที่การจำหน่ายสินค้าจะต้องเป็นไปตาม  หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไข 

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

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทำการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาค้อและบริเวณท่ีกำหนดเป็นเขตควบคุมแล้วสิบห้าวัน 
 

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

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

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


