
คูมือกระบวนงานท่ี  96 

ช่ือกระบวนงาน : การขอใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

 

หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตําบลสารภี   อําเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม   กระทรวงสาธารณสุข  

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ วิธีการ 

  ผูใดประสงคขอใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือ

พนักงานเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมท่ีกฎหมายกําหนด พรอมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาต

ตามขอกําหนดของทองถ่ิน ณ กลุม/กอง/ฝาย ท่ีรับผิดชอบ (ระบุ) 

 

2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน) 

    (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 

  (2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 

   (3) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบท่ีราชการ

สวนทองถ่ินกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน.... 

  หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไว

ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

  

ชองทางการใหบริการ 

 สถานท่ีใหบริการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลสารภี 156 หมูท่ี 4 ตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โทร.053-103454 ตอ 14/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดตามหนาท่ี
รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาท่ีทองถ่ินเปดใหบริการ))  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ี
หรือทางสาธารณะ พรอมหลักฐานท่ีทองถ่ินกําหนด 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน/หนวยงานท่ี
รับผิดชอบใหระบุไปตามบริบทของทองถ่ิน))  

15 นาที เทศบาลตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม 
 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของคําขอ และความ
ครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที 
    กรณีไมถูกตอง/ครบถวน เจาหนาท่ีแจงตอผูยื่นคําขอให
แกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดใน
ขณะนั้น ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยให
เจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน/หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตามบริบทของทองถ่ิน 
2. หากผูขอใบอนุญาตไมแกไขคําขอหรือไมสงเอกสารเพ่ิมเติม
ใหครบถวน ตามท่ีกําหนดในแบบบันทึกความบกพรองให
เจาหนาท่ีสงคืนคําขอและเอกสาร พรอมแจงเปนหนังสือถึง
เหตุแหงการคืนดวย และแจงสิทธิในการอุทธรณ (อุทธรณตาม 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)))  

1 ชั่วโมง เทศบาลตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม 
 

3) การพิจารณา 
เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดานสุขลักษณะ 
    กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
     กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ แนะนําให
ปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน/หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตามบริบทของทองถ่ิน 
2. กฎหมายกําหนดภายใน  
30 วัน นับแตวันท่ีเอกสารถูกตองและครบถวน 
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2557)))  

20 วัน เทศบาลตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม 
 

4) -การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขออนุญาตทราบเพ่ือมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด หากพน
กําหนดถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุหรือ
ขอแกตัวอันสมควร 
 

8 วัน เทศบาลตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม 
 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
     2. กรณีไมอนุญาต 
        แจงคําสั่งไมออกใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทาง
สาธารณะแกผูขออนุญาตทราบ พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน/หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตามบริบทของทองถ่ิน 
2.ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยัง
ไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีเอกสาร
ถูกตองและครบถวน ใหแจงการขยายเวลาใหผูขออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสําเนาแจง
สํานัก ก.พ.ร. ทราบ))  

5) -ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต) 
    แจงใหผูขออนุญาตมาชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด  
 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน/หนวยงานท่ี
รับผิดชอบใหระบุไปตามบริบทของทองถ่ิน 
2. กรณีไมชําระตามระยะเวลาท่ีกําหนด จะตองเสียคาปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีคางชําระ))  

1 วัน เทศบาลตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ – 
 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ – 
 

- 

3) 
 

แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งจําหนายอาหาร (กรณีเรขายไมตองมีแผนท่ี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน
ประกาศกําหนด) 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
4) 

 
ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต และผูจําหนายอาหาร หรือ
เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาผานการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร 
(กรณีจําหนายสินคาประเภทอาหาร) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน
ประกาศกําหนด) 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

     (ก) จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดโดย
ปกติ  ฉบับละไมเกิน 500 บาทตอป  
     (ข) จําหนายโดยลักษณะการเรขาย  ฉบับละไมเกิน  50  บาท
ตอป 
(หมายเหตุ: (ระบุตามขอกําหนดของทองถ่ิน))  

 คาธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) สํานักงานเทศบาลตําบลสารภี 156 หมูท่ี 4 ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โทร.053 - 

103454 
(หมายเหตุ: (ระบุสวนงาน/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ชองทางการรองเรียน))  

2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอรม ใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน))  
 

หมายเหตุ - 

 

 

 

 



 

ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จใน

หนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน: สําเนาคูมือประชาชน 23/07/2015 15:32 การขอใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือ

ทางสาธารณะ เทศบาลตําบลสารภี 

 

. 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 


