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คู่มือส ำหรับประชำชน:  กำรขอใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ: เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตจ าหนา่ยสนิค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
3. ประเภทของงำนบริกำร :กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน

หน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  30 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0   
 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนุญาตจ าหนา่ยสนิคา้ในที่หรือทางสาธารณะ  
11. ช่องทำงกำรใหบ้ริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตามหลักการปฏิบัตินัน้สถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใดให้
ยื่นค าขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน กองสาธารณสุข เทศบาลต าบลก้านเหลือง 
รับผิดชอบในการให้บริการ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการ วันจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา  
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ เจ้าหน้าทีผู่้รับผดิชอบ 
1. นายกฤตภาส เกษทองมา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ รักษาการผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  
2. นางสาววราพร พิศชวนชม ต าแหน่ง ผูช้่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ   

2) สถานที่ให้บริการ เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๓๐ 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการ วันจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
          ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจ าหนา่ยสนิค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องยืน่ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบโดยยืน่ค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของ
ท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุข เทศบาลต าบลก้านเหลือง 
 

2. เงื่อนไขในการยืน่ค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยืน่เอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
   (2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
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   (3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้
ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าทีไ่ด้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบไุว้ในคู่มือประชาชน
เรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแต่วนัพจิารณาแล้วเสร็จ 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยืน่ค าขอรับ
ใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในที่หรือ
ทางสาธารณะพร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นก าหนด 

15 นาท ี กอง
สาธารณสุข 
ผช.จพง.
สาธารณสุขฯ 

(1. ระยะเวลาให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าขอและความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหนา้ที่
แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเติม
เพื่อด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดท า
บันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเตมิ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยืน่ค าขอลงนามไว้
ในบันทึกนั้นด้วย 
 

1 ชั่วโมง กอง
สาธารณสุข/ 
ผช.จพง.
สาธารณสุขฯ 

(1. ระยะเวลาให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไข
ค าขอหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
แบบบนัทึกความบกพร่องให้
เจ้าหน้าที่สง่คืนค าขอและ
เอกสารพร้อมแจ้งเป็นหนังสือ
ถึงเหตุแห่งการคืนด้วยและแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองพ.ศ. 2539)) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขดา้นสุขลักษณะ 
 
 

20 วัน กอง
สาธารณสุข/ 
จพง.
สาธารณสุขฯ 

(1. ระยะเวลาให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
2. กฎหมายก าหนดภายใน 
30 วันนับแต่วนัที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2557) 

4) - 
 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/
ค าสั่งไม่อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่

8 วัน กอง
สาธารณสุข/ 
ผช.จพง.
สาธารณสุขฯ 

(1. ระยะเวลาให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
2. ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาต
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนดถอื
ว่าไมป่ระสงค์จะรับใบอนุญาตเวน้
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต
จ าหน่ายสินคา้ในที่หรือทาง
สาธารณะแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ ์
 
 

ได้ภายใน 30 วันนับแตว่ันที่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้
ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 
2 คร้ังๆละไม่เกิน 15 วันและ
แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 
7 วันนับแต่วนัที่พิจารณาแล้ว
เสร็จทั้งนี้หากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ
ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอ
ทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 
7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็จพร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ) 

5) - 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่ง
อนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท่้องถิ่นก าหนด 
 
 

1 วัน งานจัดเก็บ
และพัฒนา
รายได้/กอง
คลัง 

(1. ระยะเวลาให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลา
ที่ก าหนดจะต้องเสียคา่ปรับ
เพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินที่คา้งช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วัน 
 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏบิัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ - 
2) ส าเนาทะเบียนบา้น - 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพ่ิมเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) แผนที่สงัเขปแสดงที่ตัง้
จ าหน่ายอาหาร (กรณีเร่ขาย
ไม่ต้องมีแผนที)่ 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อ่ืนๆตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด) 

2) ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตและผู้จ าหน่าย
อาหารหรือเอกสารหลักฐาน

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อ่ืนๆตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
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ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพ่ิมเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ที่แสดงว่าผ่านการอบรม
หลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร 
(กรณีจ าหน่ายสินค้า
ประเภทอาหาร) 

ก าหนด) 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ 

     (ก) จ ำหน่ำยโดยลักษณะวิธีกำรจัดวำงสินค้ำในที่หนึ่งทีใ่ดโดยปกติฉบับละไม่เกิน 500 บำทต่อป ี
     (ข) จ ำหน่ำยโดยลักษณะกำรเร่ขำยฉบับละไม่เกิน  50  บำทต่อป ี
 

ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
หมำยเหตุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ 

หมายเหต ุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที่รบัผิดชอบช่องทางการร้องเรียน) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบาลต าบลกา้นเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๓๐ โทรศัพท์ 0-4321-0750 

(www.tessabankanluang.go.th) 
หมายเหต-ุ 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บรกิารประชาชน ส านักปลัด ส านกันายกรัฐมนตร ี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 
 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

( เอกสาร/แบบฟอร์มให้เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ) 
 

19. หมำยเหตุ 
การแจ้งผลการพิจารณา 
19.1ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสัง่ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วันนบัแต่วันที่เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วนให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คร้ังๆละไม่เกิน 15 วันและให้แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนัที่
พิจารณาแล้วเสร็จ 
19.2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายงัไม่แลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึง
เหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจง้ ก.พ.ร. ทราบทุกคร้ัง 
 

 
วันที่พิมพ์ 02/09/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหนว่ยงาน 

(Reviewer) 
จัดท ำโดย เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวง

น้อย จังหวัดขอนแก่น สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 


