
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตจ ำหน่ำยสนิค้ำในทีห่รือทำงสำธำรณะ 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงสาธารณสุข  

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

 

ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นขอตอ่อายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน

หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนญุาตส้ินอายุ (ใบอนุญาตมอีายุ 1 ปีนับแต่วันทีอ่อกใบอนุญาต) เมื่อได้

ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วใหป้ระกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะมีค าส่ังไม่ต่ออายุใบอนญุาตและ

หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายใุบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตส้ินสุดแล้วตอ้งด าเนินการขออนุญาตใหม่

เสมือนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม ่

 

ทั้งนีห้ากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแตไ่ม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมขึน้อีก

ร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 คร้ังเจ้าพนักงาน

ท้องถ่ินมีอ านาจส่ังให้ผูน้ั้นหยุดด าเนินการไว้ไดจ้นกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

 

 2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

 

 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

 

(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

 

 (3) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถ่ิน

ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 

 

หมายเหต:ุ ขั้นตอนการด าเนนิงานตามคู่มอืจะเร่ิมนบัระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ

ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

  
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถำนท่ีให้บริกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  57180/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศกุร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนญุาตจ าหนา่ยสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะพร้อมหลักฐานที่ทอ้งถ่ินก าหนด 

(หมายเหต:ุ ((1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถ่ิน) 

))  

30 นาที - 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 1 ช่ัวโมง - 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน

ของเอกสารหลักฐานทนัท ี
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจง้ต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการไดใ้นขณะนั้น

ให้จัดท าบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้เจ้าหนา้ที่และผู้ยื่น
ค าขอลงนามไว้ในบนัทึกนั้นด้วย 

 
(หมายเหต:ุ ((1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถ่ิน 
2.หากผู้ขอตอ่อายุใบอนุญาตไม่แกไ้ขค าขอหรือไมส่่งเอกสาร
เพ่ิมเติมให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคนืค าขอและเอกสารพร้อมแจ้งเป็นหนงัสือถึงเหตุ
แห่งการคืนด้วยและแจง้สิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตามพ.ร.บ. 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539) 
) 
))  

3) กำรพิจำรณำ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 

กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุง
แก้ไขด้านสุขลักษณะ 
 

(หมายเหต:ุ ((1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถ่ิน 

2. กฎหมายก าหนดภายใน 
30 วันนับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

))  

20 วัน - 

 

4) กำรพิจำรณำ 
การแจ้งค าส่ังออกใบอนญุาต/ค าส่ังไม่อนุญาตใหต้อ่อายุ
ใบอนุญาต 

    1. กรณีอนญุาต 
มีหนังสือแจ้งการอนญุาตแกผู่้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนดหากพ้นก าหนดถือ

ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร 
   2. กรณีไม่อนญุาตให้ตอ่อายุใบอนุญาต 

แจ้งค าส่ังไมอ่นญุาตให้ต่ออายุใบอนญุาตจ าหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนญุาตทราบพร้อมแจ้ง

สิทธิในการอุทธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ ((1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถ่ิน 
2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยังไม่

8 วัน - 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

อาจมีค าส่ังไม่อนญุาตได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนให้แจง้การขยายเวลาให้ผูข้ออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจ้งส านัก
ก.พ.ร. ทราบ) 

))  
5) กำรพิจำรณำ 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าส่ังอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งใหผู้้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา

ที่ท้องถ่ินก าหนด 
 
(หมายเหต:ุ ((1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถ่ิน 
2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสียคา่ปรับเพ่ิมขึ้น
อีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ) 
))  

1 วัน - 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถำ้มี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

3) 

 

แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีต้ังจ ำหน่ำยสินค้ำ (กรณีเร่ขำยไม่ต้องมีแผน

ท่ี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ ((เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถ่ิน
ประกาศก าหนด)) 

- 

4) 
 

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญำตและผู้ช่วยจ ำหน่ำยอำหำร
หรือเอกสำรหลักฐำนท่ีแสดงว่ำผำ่นกำรอบรมหลักสูตรสุขภิบำล

อำหำร (กรณีจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทอำหำร) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ ((เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถ่ิน
ประกาศก าหนด)) 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำง
ส ำ ธ ำ ร ณ ะ 
     (ก) จ ำหน่ำยโดยลักษณะวิธีกำรจัดวำงสินค้ำในท่ีหนึ่งท่ีใดโดย

ป ก ติ ฉ บั บ ล ะ ไ ม่ เ กิ น  500 บ ำ ท ต่ อ ปี 
     (ข) จ ำหน่ำยโดยลักษณะกำรเร่ขำยฉบับละไม่เกิน  50  บำทต่อ
ปี 

 
 
 

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
  
 



ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

(หมายเหต:ุ (หมายเหต ุ(ระบุตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน)))  
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรม/ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ ต.แม่พริก 
(หมายเหต:ุ -)  

2) สายด่วนผู้บริหาร นายกฯ 0819922605  ปลัด อบต. 0819609882  อบต.แม่พริก 053786368 
(หมายเหต:ุ -)  

3) กล่องรับฟงัความคิดเห็น ณ ส านักงาน อบต.แม่พริก 

(หมายเหต:ุ -)  
4) จดหมาย ถึง อบต.แม่พริก 104 หมู่ 13 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย   57180 

(หมายเหต:ุ -)  
5) www.maeprik.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
6) เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/maeprikorg/ 

(หมายเหต:ุ -)  
7) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

8) ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนส าหรับนักลงทนุต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มอืกำรกรอก 

ล ำดับ ช่ือแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ช่ือกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  

หน่วยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมอนามยั กรมอนามัย กรมอนามัย 

ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วย

เดียว) 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนญุำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  

1)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พื้นท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหนำ้ท่ี 



กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอทีน่้อยที่สุด 0 

 

ช่ืออ้ำงอิงของคู่มอืประชำชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนญุาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 21/08/2558 

09:39 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


