
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ: องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบรกิาร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บรกิาร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30วัน 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0  

 จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มอืประชาชน] การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรอืทาง

สาธารณะ 21/05/2558 09:27  

11. ช่องทางการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  30230  

โทร. 0-4495-0220 /ติดตอ่ด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 

 ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)  

 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

  

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

ผูใ้ดประสงค์ขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรอื

พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบโดยยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอ

อนุญาตตามข้อกำหนดของท้องถิ่นกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผดิชอบ (ระบุ) 

   2. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น) 



   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

 (2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกำหนดของท้องถิ่น) 

  (3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วน

ท้องถิ่นกำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น.... 

หมายเหต:ุ ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มอืจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจา้หนา้ที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน

คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับ

ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในท่ี

หรือทางสาธารณะพร้อม

หลักฐานท่ีท้องถิ่นกำหนด 

 

15 นาท ี กองคลัง 

อบต.เมอืงเก่า 

(1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วนงาน/

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตามบริบท

ของท้องถิ่น) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบความ

ถูกต้องของคำขอและความ

ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน

ทันที 

กรณไีม่ถูกต้อง/ครบถ้วน

เจ้าหนา้ที่แจ้งต่อผู้ย่ืนคำขอให้

แก้ไข/เพิ่มเตมิเพื่อดำเนนิการ

หากไม่สามารถดำเนินการได้

ในขณะนัน้ใหจ้ัดทำบันทึก

ความบกพร่องและรายการ

เอกสารหรือหลักฐานย่ืน

เพิ่มเตมิภายในระยะเวลาที่

กำหนดโดยให้เจ้าหนา้ที่และผู้

ยื่นคำขอลงนามไวใ้นบันทึกนัน้

ด้วย 

 

 

1 ชั่วโมง กองคลัง 

อบต.เมอืงเก่า 

(1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วนงาน/

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตามบริบท

ของท้องถิ่น 

2. หากผูข้อ

ใบอนุญาตไม่แกไ้ข

คำขอหรือไม่ส่ง

เอกสารเพิ่มเตมิให้

ครบถ้วนตามท่ี

กำหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพร่องให้

เจ้าหนา้ที่ส่งคืนคำ

ขอและเอกสาร

พร้อมแจ้งเป็น

หนังสือถึงเหตุแห่ง

การคืนด้วยและแจ้ง

สิทธิในการอุทธรณ์ 

(อุทธรณ์ตามพ.ร.บ. 



ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

วธีิปฏบัิตริาชการ

ทางปกครองพ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพจิารณา 

 

เจ้าหนา้ที่ตรวจสถานที่ด้าน

สุขลักษณะ 

กรณถีูกต้องตามหลักเกณฑ์

ด้านสุขลักษณะเสนอพจิารณา

ออกใบอนุญาต 

กรณไีม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ด้านสุขลักษณะแนะนำให้

ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

 

 

20 วัน กองคลงั 

อบต.เมอืงเก่า 

(1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วนงาน/

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตามบริบท

ของท้องถิ่น 

2. กฎหมายกำหนด

ภายใน 

30 วันนับแต่วันท่ี

เอกสารถูกต้องและ

ครบถ้วน 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสุขพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และพ.ร.บ. วธีิ

ปฏบัิตริาชการทาง

ปกครอง (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2557) 

) 

4) 

- 

 

การแจ้งคำสั่งออกใบอนุญาต/

คำสั่งไม่อนุญาต 

     1. กรณอีนุญาต 

มหีนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้

ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ี

ท้องถิ่นกำหนดหากพ้นกำหนด

ถือว่าไม่ประสงค์จะรับ

ใบอนุญาตเวน้แต่จะมเีหตุหรือ

ข้อแก้ตัวอันสมควร 

     2. กรณไีม่อนุญาต 

แจ้งคำสั่งไม่ออกใบอนุญาต

จำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง

8 วัน กองคลัง 

อบต.เมอืงเก่า 

(1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วนงาน/

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตามบริบท

ของท้องถิ่น 

2.ในกรณีท่ีเจ้า

พนักงานทอ้งถิ่นไม่

อาจออกใบอนุญาต

หรือยังไม่อาจมี

คำสั่งไม่อนุญาตได้

ภายใน 30 วันนับ

แต่วันท่ีเอกสาร



ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

สาธารณะแก่ผูข้ออนุญาต

ทราบพร้อมแจ้งสทิธิในการ

อุทธรณ์ 

 

 

ถูกต้องและครบถ้วน

ให้แจง้การขยาย

เวลาให้ผู้ขออนุญาต

ทราบทุก 7 วัน

จนกว่าจะพจิารณา

แลว้เสร็จพร้อม

สำเนาแจ้งสำนัก

ก.พ.ร. ทราบ) 

5) 

- 

 

ชำระค่าธรรมเนยีม (กรณมีี

คำสั่งอนุญาต) 

แจ้งใหผู้้ขออนุญาตมาชำระ

ค่าธรรมเนยีมตามอัตราและ

ระยะเวลาท่ีท้องถิ่นกำหนด 

 

 

1 วัน กองคลัง 

อบต.เมอืงเก่า 

(1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วนงาน/

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตามบริบท

ของท้องถิ่น 

2. กรณไีม่ชำระตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนด

จะตอ้งเสียค่าปรับ

เพิ่มขึ้นอกีรอ้ยละ 

20 ของจำนวนเงินท่ี

ค้างชำระ) 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน 

14. งานบรกิารน้ีผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครฐัผู้

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจำตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) สำเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรบัยื่นเพิ่มเติม 



ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครฐัผู้

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

แผนที่สังเขปแสดง

ท่ีต้ังจำหน่าย

อาหาร (กรณเีร่

ขายไม่ต้องมแีผน

ท่ี) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆตามท่ี

ราชการส่วนท้องถิ่น

ประกาศกำหนด) 

2) 

ใบรับรองแพทย์

ของผู้ขอรับ

ใบอนุญาตและผู้

จำหน่ายอาหาร

หรือเอกสาร

หลักฐานท่ีแสดงว่า

ผ่านการอบรม

หลักสูตร

สุขาภบิาลอาหาร 

(กรณจีำหน่าย

สินค้าประเภท

อาหาร) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆตามท่ี

ราชการส่วนท้องถิ่น

ประกาศกำหนด) 

 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ 

     (ก) จำหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หน่ึงท่ีใดโดยปกติฉบับละไม่เกิน 500 บาทต่อปี 

     (ข) จำหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายฉบับละไม่เกิน  50  บาทต่อปี 

 

หมายเหตุ (ระบุตามข้อกำหนดของท้องถิ่น) 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  (www.hinkhonlocal.go.th)  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  30230 

 

  

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่น) 



 

  

19. หมายเหตุ 

- 

 

 

 


