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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนญุาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลปกเตียน 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจําหนายสินคาในทีห่รือทางสาธารณะ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมอนามัย 

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอใบอนญุาตจําหนายสินคาในทีห่รือทางสาธารณะ 

21/05/2558 09:27  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานทีใ่หบริการ องคการบริหารสวนตําบลปกเตียน หมูที ่3 ตําบลปกเตียน อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

76130 โทร 032591218 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจันทรถงึวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปล่ียนแปลงขอมูลไดตามหนาที่รับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบุตามวนัเวลาท่ีทองถิ่นเปดใหบริการ) 
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12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑวิธีการ 

ผูใดประสงคขอใบอนุญาตจาํหนายสินคาในทีห่รือทางสาธารณะตองยืน่ขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิน่หรือพนักงาน

เจาหนาทีท่ี่รับผิดชอบโดยย่ืนคําขอตามแบบฟอรมทีก่ฎหมายกาํหนดพรอมทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตาม

ขอกําหนดของทองถิน่ณกลุม/กอง/ฝายที่รับผิดชอบ (ระบุ) 

   2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิน่) 

   (1) ผูประกอบการตองยืน่เอกสารที่ถกูตองและครบถวน 

 (2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการตองถกูตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถิ่น) 

  (3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑวิธกีารและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการสวน

ทองถิน่กาํหนดไวในขอกําหนดของทองถิน่.... 

หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนนิงานตามคูมอืจะเร่ิมนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน

คูมอืประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคํา

ขอรับใบอนุญาตจําหนาย

สินคาในทีห่รือทาง

สาธารณะพรอมหลักฐานที่

ทองถิน่กาํหนด 
 

15 นาท ี - (1. ระยะเวลา

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ใหระบุไปตาม

บริบทของทองถิน่) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบความ

ถูกตองของคําขอและความ

ครบถวนของเอกสาร

หลักฐานทันท ี

กรณีไมถูกตอง/ครบถวน

เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคํา

ขอใหแกไข/เพิม่เติมเพื่อ

ดําเนนิการหากไมสามารถ

ดําเนนิการไดในขณะนัน้ให

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ใหระบุไปตาม

บริบทของทองถิน่ 

2. หากผูขอ

ใบอนุญาตไม

แกไขคําขอหรือไม
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

จัดทําบันทกึความบกพรอง

และรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนดโดยให

เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลง

นามไวในบันทกึนัน้ดวย 

 
 

สงเอกสารเพิม่เติม

ใหครบถวนตามที่

กําหนดในแบบ

บันทกึความ

บกพรองให

เจาหนาที่สงคืนคํา

ขอและเอกสาร

พรอมแจงเปน

หนงัสือถงึเหตุแหง

การคืนดวยและ

แจงสิทธิในการ

อุทธรณ (อุทธรณ

ตามพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน

สุขลักษณะ 

กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะเสนอ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

กรณีไมถูกตองตาม

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ

แนะนาํใหปรับปรุงแกไข

ดานสุขลักษณะ 

 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลา

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ใหระบุไปตาม

บริบทของทองถิน่ 

2. กฎหมาย

กําหนดภายใน 

30 วันนับแตวนัที่

เอกสารถูกตอง

และครบถวน 

(ตามพ.ร.บ. การ



4/7 
 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

สาธารณสุขพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับที่ 

2)  

พ.ศ. 2557) 

) 

4) 

- 
 

การแจงคําส่ังออก

ใบอนุญาต/คําส่ังไม

อนุญาต 

     1. กรณีอนุญาต 

มีหนงัสือแจงการอนุญาต

แกผูขออนุญาตทราบเพื่อ

มารับใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาทีท่องถิ่นกําหนด

หากพนกาํหนดถือวาไม

ประสงคจะรับใบอนุญาต

เวนแตจะมเีหตุหรือขอแก

ตัวอันสมควร 

     2. กรณีไมอนุญาต 

แจงคําส่ังไมออกใบอนุญาต

จําหนายสินคาในที่หรือทาง

สาธารณะแกผูขออนุญาต

ทราบพรอมแจงสิทธิในการ

อุทธรณ 

 
 

8 วัน - (1. ระยะเวลา

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ใหระบุไปตาม

บริบทของทองถิน่ 

2.ในกรณีที่เจา

พนกังานทองถิ่น

ไมอาจออก

ใบอนุญาตหรือยัง

ไมอาจมีคําส่ังไม

อนุญาตไดภายใน 

30 วันนับแตวนัที่

เอกสารถูกตอง

และครบถวนให

แจงการขยายเวลา

ใหผูขออนุญาต

ทราบทุก 7 วัน

จนกวาจะ

พิจารณาแลวเสร็จ
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พรอมสําเนาแจง

สํานักก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี

คําส่ังอนุญาต) 

แจงใหผูขออนญุาตมาชําระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาทีท่องถิ่นกําหนด 

 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา

ใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ใหระบุไปตาม

บริบทของทองถิน่ 

2. กรณีไมชําระ

ตามระยะเวลาท่ี

กําหนดจะตองเสีย

คาปรับเพิ่มข้ึนอีก

รอยละ 20 ของ

จํานวนเงนิที่คาง

ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
14. งานบรกิารนีผ้านการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บาน 

- 0 1 ฉบับ - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แผนที่สังเขป

แสดงที่ต้ัง

จําหนายอาหาร 

(กรณีเรขายไม

ตองมีแผนที)่ 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิน่ประกาศ

กําหนด) 

2) 

ใบรับรองแพทย

ของผูขอรับ

ใบอนุญาตและผู

จําหนายอาหาร

หรือเอกสาร

หลักฐานที่แสดง

วาผานการอบรม

หลักสูตร

สุขาภิบาลอาหาร 

(กรณีจําหนาย

สินคาประเภท

อาหาร) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามที่ราชการสวน

ทองถิน่ประกาศ

กําหนด) 

16. คาธรรมเนียม 
1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตจําหนายสนิคาในทีห่รือทางสาธารณะ 

     (ก) จําหนายโดยลักษณะวธิีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติฉบับละไมเกิน 500 บาทตอป 
     (ข) จําหนายโดยลักษณะการเรขายฉบับละไมเกิน  50  บาทตอป 
คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถิ่น) 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนแจงผานศูนยรับเร่ืองรองเรียนตามชองทางการใหบริการของสวนราชการนัน้ๆ 

หมายเหตุ(ระบุสวนงาน/หนวยงานท่ีรับผิดชอบชองทางการรองเรียน) 

 

 



7/7 
 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

3) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลปกเตียน 

หมายเหตุ ( ที่ทาํการองคการบริหารสวนตําบลปกเตียน หมูที่ 3 ตําบลปกเตียน อําเภอทายาง จงัหวัดเพชรบุรี 

76130 โทร 032591218 ) 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอรมใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถิน่) 
19. หมายเหตุ 
 

วันที่พิมพ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย นางสาวอรปรีญา  นกแกว 

อนุมัติโดย นางธิดารัตน  บุญเปยม 

เผยแพรโดย - 

 
 

 
 


