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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:กรมอนามยั 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การขอใบอนญุาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมอนามยั 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี
เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอใบอนญุาตจ าหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
21/05/2558 09:27  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยตามหลกัการปฏิบติันัน้สถานประกอบกิจการใดตัง้อยู่ในเขต

ทอ้งถ่ินใดใหยื้น่ค าขอใบอนญุาตในเขตท้องถ่ินนัน้  (ระบกุลุ่ม/กอง/ฝ่ายทีร่ับผิดชอบในการให้บริการในเขต
ทอ้งถ่ินนัน้)/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงข้อมูลได้ตามหนา้ทีรั่บผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีท่อ้งถ่ินเปิดใหบ้ริการ) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
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1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 
 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตจ าหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะต้องย่ืนขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังาน
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายก าหนดพร้อมทัง้เอกสารประกอบการขออนญุาตตาม
ข้อก าหนดของท้องถ่ินณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ (ระบ)ุ 
 
   2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 
   (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 
 
 (2) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 
  (3) ......ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบท่ีราชการสว่น
ท้องถ่ินก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 
 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนค า
ขอรับใบอนญุาตจ าหนา่ย
สินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะพร้อมหลกัฐานท่ี
ท้องถ่ินก าหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถ่ิน) 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถกูต้องของค าขอและความ

1 ชัว่โมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนค า
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือ
ด าเนินการหากไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนัน้ให้
จดัท าบนัทกึความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอลง
นามไว้ในบนัทึกนัน้ด้วย 
 
 

งาน/หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถ่ิน 
2. หากผู้ขอ
ใบอนญุาตไม่
แก้ไขค าขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิ่มเตมิ
ให้ครบถ้วนตามท่ี
ก าหนดในแบบ
บนัทกึความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าท่ีสง่คืนค า
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุหง่
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 

20 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสขุลกัษณะ 
 
 

บริบทของท้องถ่ิน 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน 
30 วนันบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครอง (ฉบบัท่ี 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจ้งค าสัง่ออก
ใบอนญุาต/ค าสัง่ไม่
อนญุาต 
     1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพ่ือ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 
     2. กรณีไมอ่นญุาต 

8 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถ่ิน 
2.ในกรณีท่ีเจ้า
พนกังานท้องถ่ิน
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีค าสัง่ไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัท่ี
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

แจ้งค าสัง่ไมอ่อกใบอนญุาต
จ าหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะแก่ผู้ขออนญุาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ 
 
 

เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมส าเนาแจ้ง
ส านกัก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสัง่อนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด 
 
 

1 วนั - (1. ระยะเวลา
ให้บริการสว่น
งาน/หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถ่ิน 
2. กรณีไมช่ าระ
ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ่มขึน้อีก
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินท่ีค้าง
ช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แผนท่ีสงัเขป
แสดงท่ีตัง้
จ ำหนำ่ยอำหำร 
(กรณีเร่ขำยไม่
ต้องมีแผนท่ี) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
ท้องถ่ินประกำศ
ก ำหนด) 

2) 

ใบรับรองแพทย์
ของผู้ขอรับ
ใบอนญุำตและผู้
จ ำหนำ่ยอำหำร
หรือเอกสำร
หลกัฐำนท่ีแสดง
วำ่ผำ่นกำรอบรม
หลกัสตูร
สขุำภิบำลอำหำร 
(กรณีจ ำหนำ่ย
สินค้ำประเภท
อำหำร) 

- 1 0 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
ท้องถ่ินประกำศ
ก ำหนด) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
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1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ 
     (ก) จ ำหน่ำยโดยลักษณะวิธีกำรจัดวำงสินค้ำในที่หน่ึงท่ีใดโดยปกตฉิบับละไม่เกิน 500 บำทต่อปี 
     (ข) จ ำหน่ำยโดยลักษณะกำรเร่ขำยฉบับละไม่เกิน  50  บำทต่อปี 
 
ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
หมำยเหตุ (ระบตุามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนแจ้งผา่นศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนตามชอ่งทางการให้บริการของส่วนราชการนัน้ๆ 

หมายเหตุ(ระบสุ่วนงาน/หน่วยงานทีร่ับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 16/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย ลิลล่ีสวุามีน 
อนุมัตโิดย สมชายตู้แก้ว 
เผยแพร่โดย เชาวลิตทวนทอง 

 
 

 
 


