
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอใบอนญุาตจ าหนา่ยสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมหาสวสัดิอ์ าเภอพุทธมณฑลจังหวดันครปฐมกระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

1. หลกัเกณฑว์ธิกีาร 

 

ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงาน

เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบโดยยืน่ค าขอตามแบบฟอรม์ทีก่ฎหมายก าหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้ก าหนดของ

ทอ้งถิน่ณกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มองคก์ารบรหิารสว่นต าบลมหาสวสัดิ์  

 

   2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น  

 

 (2) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ (ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

  (3) ผูป้ระกอบการตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่น

ทอ้งถิน่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่  

 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่โดยตามหลกัการปฏบิตันัิน้สถาน
ประกอบกจิการใดตัง้อยูใ่นเขตทอ้งถิน่ใดใหย้ืน่ค าขอใบอนุญาต
ในเขตทอ้งถิน่นัน้  (กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มองคก์าร
บรหิารสว่นต าบลมหาสวสัดิ์)/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มลูไดต้ามหนา้ที่
รับผดิชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีท่อ้งถิน่เปิดใหบ้รกิาร)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :30 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอื

ทางสาธารณะพรอ้มหลกัฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด  
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่)) 

15 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและความครบถว้น

ของเอกสารหลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/

เพิม่เตมิเพือ่ด าเนนิการหากไมส่ามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้
ใหจ้ัดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลกัฐาน

ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่

1 ชัว่โมง - 

 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ค าขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 

 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 

2. หากผูข้อใบอนุญาตไมแ่กไ้ขค าขอหรอืไมส่ง่เอกสารเพิม่เตมิ
ใหค้รบถว้นตามทีก่ าหนดในแบบบนัทกึความบกพร่องให ้
เจา้หนา้ทีส่ง่คนืค าขอและเอกสารพรอ้มแจง้เป็นหนังสอืถงึเหตุ
แหง่การคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ (อทุธรณ์ตามพ.ร.บ. 
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 2539))) 

3) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะเสนอพจิารณาออก

ใบอนุญาต 
กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะแนะน าใหป้รับปรุง

แกไ้ขดา้นสขุลกัษณะ 
 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 

2. กฎหมายก าหนดภายใน 
30 วนันับแตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้น  

(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. 

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2)  
พ.ศ. 2557) 

)) 

20 วนั - 

 

4) - 

การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไมอ่นุญาต 

     1. กรณีอนุญาต 
มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอื
วา่ไมป่ระสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้วัอนั

สมควร 

     2. กรณีไมอ่นุญาต 
แจง้ค าสัง่ไมอ่อกใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทาง

สาธารณะแกผู่ข้ออนุญาตทราบพรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ์  
 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 

2. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่
อาจมคี าสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับแตว่นัทีเ่อกสาร
ถกูตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆ
ละไมเ่กนิ 15 วนัและแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแต่
วนัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทัง้นีห้ากเจา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายัง
ไมแ่ลว้เสร็จใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบถงึเหตแุหง่
ความลา่ชา้ทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนา
แจง้ก.พ.ร. )) 

8 วนั - 

 

5) - 
ช าระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคี าสัง่อนุญาต) 

แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลา
ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 

1 วนั - 
 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. กรณีไมช่ าระตามระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่ขึน้
อกีรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระ)) 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ- 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

3) 

 

แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ ัง้จ าหนา่ยอาหาร (กรณีเรข่ายไมต่อ้งมแีผน

ที)่ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ

ก าหนด) 

- 

4) 
 

ใบรบัรองแพทยข์องผูข้อรบัใบอนุญาตและผูจ้ าหนา่ยอาหารหรอื
เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงวา่ผา่นการอบรมหลกัสตูรสขุาภบิาล

อาหาร (กรณีจ าหนา่ยสนิคา้ประเภทอาหาร) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 

หมายเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
ก าหนด) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตจ าหนา่ยสนิคา้ในทีห่รอืทาง
สาธารณะ  

     (ก) จ าหนา่ยโดยลกัษณะวธิกีารจดัวางสนิคา้ในทีห่นึง่ทีใ่ดโดย

ปกตฉิบบัละไมเ่กนิ 500 บาทตอ่ปี  
     (ข) จ าหนา่ยโดยลกัษณะการเรข่ายฉบบัละไมเ่กนิ  50  บาทตอ่

ปี 
 

(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักปลดัอบต. องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมหาสวสัดิ์ 

(หมายเหต:ุ ((เลขที ่99 หมู ่2 ต าบลมหาสวสัดิอ์ าเภอพุทธมณฑลจังหวดันครปฐม/ โทรศพัท ์034-990260 /
โทรสาร 034-990260/ ตูป้ณ. 33 ทีท่ าการไปรษณียพ์ุทธมณฑลจังหวดันครปฐม / www.mahasawat.go.th))) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  



ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 
 

หมายเหตุ 

การแจง้ผลการพจิารณา 
 

19.1ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนันับแตว่นัทีเ่อกสาร
ถกูตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 วนัและใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแต่

วนัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

 
19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ

ถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก .พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน :กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

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

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา :พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ : 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:ส าเนาคูม่อืประชาชน 28/08/2015 16:47 
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วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
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