
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบอนุญาตจําหนา่ยสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ  
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลตําบลร่อนพบิลูย ์ อําเภอร่อนพบิลูย ์ จังหวัดนครศรธีรรมราช  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ ์วธิกีาร 
 
 ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตจําหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ 
(ตามเขตประกาศควบคมุการจําหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่กําหนดดว้ยค
วามเห็นชอบของเจา้พนักงานจราจร) ตอ้งยืน่ขออนุญาตต่อเจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีร่ับผดิชอบ 
โดยยืน่คําขอตามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมายกําหนด พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ ณ 
กลุม่/กอง/ฝ่าย ทีร่ับผดิชอบ (ระบ)ุ 
 2. เงือ่นไขในการยืน่คําขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่) 
 (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้น 
 
 (2) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบการตอ้งถกูตอ้งตามหลักเกณฑ ์(ตามขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่) 
 
 (3) ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาต 
และตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่กําหนดไวใ้นขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ 
 
 (4) พืน้ทีท่ีจ่ะใชป้ระกอบกจิการจะตอ้งไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานเจา้ของพืน้ที ่หรอือยูใ่นเขตผอ่นผัน เชน่ 
กรณีขายของรมิถนนจะตอ้งอยู่ในพืน้ทีท่ีไ่ดร้ับอนญุาตจากกรมทางหลวง หรอืเจา้หนา้ทีจ่ราจร เป็นตน้ 
 
 หมายเหต:ุ 
ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดร้ับเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแ
ลว้ และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 30 วัน นับแตวั่นทีเ่อกสารครบถว้น 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
สถานทีใ่หบ้รกิาร กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม  เทศบาล
ตําบลร่อนพบิูลย ์/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 30 - 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่คําขอใบอนุญาตจําหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทา
งสาธารณะ พรอ้มหลักฐานทีท่อ้งถิน่กําหนด 
(หมายเหต:ุ 
(ยืน่คําขออนุญาตไดท้ีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีส่ถาน     
ประกอบการตัง้อยู)่)  

15 นาท ี จุดรับคําขอ 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของคําขอ 
และความครบถว้นของเอกสารหลักฐานทันท ี
    กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้น 
เจา้หนา้ทีแ่จง้ต่อผูย้ืน่คําขอใหแ้กไ้ข/เพิม่เตมิเพือ่ดําเนนิการ 
หากไม่สามารถดําเนนิการไดใ้นขณะนัน้ 
ใหจั้ดทําบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐานยื่

1 ชัว่โมง จุดรับคําขอ 
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
นเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
โดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอลงนามไวใ้นบันทกึนัน้ดว้ย 
(หมายเหต:ุ 
(หากผูข้อต่ออายใุบอนุญาตไม่แกไ้ขคําขอหรอืไมส่ง่เอกสารเพิ่
มเตมิใหค้รบถว้น 
ตามทีกํ่าหนดในแบบบันทกึความบกพร่องใหเ้จา้หนา้ทีส่ง่คนืคํา
ขอและเอกสาร พรอ้มแจง้เป็นหนังสอืถงึเหตแุหง่การคนืดว้ย 
และแจง้สทิธใินการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. 
วธิปีฏบัิตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)))  

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจดา้นสขุลักษณะ 
    กรณีถกูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะ 
เสนอพจิารณาออกใบอนุญาต 
 
     กรณีไมถู่กตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะ 
แนะนําใหป้รับปรุงแกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
(หมายเหต:ุ (กฎหมายกําหนดภายใน 30 วัน 
นับแตวั่นทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้น (ตาม พ.ร.บ. 
การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. 
วธิปีฏบัิตริาชการทางปกครอง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557)))  

20 วัน จุดรับคําขอ 
 

4) การพจิารณา 
การแจง้คําสัง่ออกใบอนุญาต/คําสัง่ไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับใบอนุญ
าตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่กําหนด 
หากพน้กําหนดถอืวา่ไมป่ระสงคจ์ะรับใบอนุญาต 
เวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกตั้วอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาต 
        
แจง้คําสัง่ไมอ่อกใบอนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการ
รับทําการเก็บ และขนสิง่ปฏกิลูแกผู่ข้อตอ่อายใุบอนุญาตทราบ 
พรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
(หมายเหต:ุ (ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ 
ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคํีาสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายใน 
30 วัน นับแตวั่นทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้น 
ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆ ละไมเ่กนิ 15 วัน 
และแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 
วันนับแต่วันทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
ทัง้นี้หากเจา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จ 
ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่คําขอทราบถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 
7 วันจนกว่าจะพจิารณาแลว้เสร็จ พรอ้มสําเนาแจง้ก.พ.ร. 
ทราบทุกครัง้))  

8 วัน จุดรับคําขอ 
 

5) - 
ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมคํีาสั่งอนุญาตต่ออายใุบอนุญาต) 
    
ผูข้ออนญุาตมาชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาทีท่อ้ง
ถิน่กําหนดพรอ้มรับใบอนุญาต  
(หมายเหต:ุ (กรณีไมชํ่าระตามระยะเวลาทีกํ่าหนด 
จะตอ้งเสยีค่าปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 
ของจํานวนเงนิทีค่า้งชําระ)))  

1 วัน จุดรับคําขอ 
 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(แสดงบัตรและเชือ่มโยงจากฐานขอ้มลูของภาครัฐ) 

กระทรวงมหาดไทย 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(เชือ่มโยงจากฐานขอ้มลูของภาครัฐ) 

กระทรวงมหาดไทย 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ((ถา้ม)ี เชือ่มโยงจากฐานขอ้มูลของภาครัฐ) 

กระทรวงพาณชิย ์

4) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจใหทํ้าการแทน พรอ้มปิดอากรแสตมป์ ฉบบัจรงิ 
1 ฉบบั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีทีไ่มไ่ดม้ายืน่คําขอดว้ยตัวเอง 
ใหย้ืน่พรอ้มแสดงบัตรประชาชนผูไ้ดร้ับมอบอํานาจ) 

- 

5) 
 

ใบรบัรองแพทยข์องผูข้อรบัใบอนุญาต และผูช้ว่ยจําหน่ายอาหาร 
(กรณีจําหน่ายสนิคา้ประเภทอาหาร) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ
(กรณีทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กําหนดในขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ใหเ้ป็นเอ
กสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิ) 

- 

6) 
 

เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงวา่ผา่นการอบรมหลกัสูตรสุขาภบิาลอาหา
ร (กรณีจําหนา่ยสนิคา้ประเภทอาหาร) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ
(กรณีทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กําหนดในขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ใหเ้ป็นเอ
กสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิ) 

- 

7) 
 

บตัรประจําตวัผูส้มัผสัอาหาร (กรณีจําหนา่ยสนิคา้ประเภทอาหาร) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ
(กรณีทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กําหนดในขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ใหเ้ป็นเอ
กสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิ) 

- 

8) 
 

แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ ัง้จําหนา่ยสนิคา้ 
(กรณีเรข่ายไมต่อ้งมแีผนที)่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ
(กรณีทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กําหนดในขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ใหเ้ป็นเอ
กสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิ) 

- 

9) 
 

เอกสารและหลกัฐานอืน่ ๆตามทีท่อ้งถิน่กําหนดในขอ้บญัญตั ิ
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ
(กรณีทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กําหนดในขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ใหเ้ป็นเอ
กสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิ) 

- 



 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) กรณีจําหน่ายโดยลกัษณะวธิกีารจดัวางสนิคา้ในทีห่นึง่ทีใ่ดโดย 

ปกต ิฉบบัละไมเ่กนิ 750 บาทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่))  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

2) กรณีจําหนา่ยโดยลกัษณะการเรข่าย ฉบบัละไมเ่กนิ 100 บาทตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่))  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

2) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุต่างชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคู่มอืการกรอก 

 
หมายเหต ุ
การแจง้ผลการพจิารณา 
 
1. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคํีาสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วัน 
นับแตวั่นทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้น ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆ ละไมเ่กนิ 15 วัน 
และใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 
2. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 1. 
ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่คําขอทราบถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 วันจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จ พรอ้มสําเนาแจง้ ก.พ.ร. 
ทราบทุกครัง้ 
 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
 


