
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบอนุญาตจําหนา่ยสนิคา้ในที หรอืทางสาธารณะ 
หนว่ยงานที ใหบ้รกิาร : เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง อําเภอแมส่รวย จังหวดัเชยีงราย กระทรวงสาธารณสขุ  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื อนไข (ถา้ม)ี ในการยื นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ ์วธิกีาร 
 
 ผูใ้ดประสงคข์อใบอนุญาตจําหน่ายสนิคา้ในที-หรอืทางสาธารณะ ตอ้งยื-นขออนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิ-นหรอืพนักงาน
เจา้หนา้ที-ที-รับผดิชอบ โดยยื-นคาํขอตามแบบฟอรม์ที-กฎหมายกําหนด พรอ้มทั 4งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้กาํหนด
ของทอ้งถิ-น ณ กลุม่/กอง/ฝ่าย ที-รับผดิชอบ (ระบ)ุ 
 
   2. เงื-อนไขในการยื-นคาํขอ (ตามที-ระบไุวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถิ-น) 
 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยื-นเอกสารที-ถกูตอ้งและครบถว้น 
 
 (2) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบการตอ้งถกูตอ้งตามหลักเกณฑ ์(ตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ-น) 
 
  (3) ......ระบเุพิ-มเตมิตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงื-อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที-ราชการสว่นทอ้งถิ-น
กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถิ-น.... 
 
 หมายเหต:ุ ขั 4นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ-มนับระยะเวลาตั 4งแตเ่จา้หนา้ที-ไดร้ับเอกสารครบถว้นตามที-ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที ใหบ้รกิาร 
กองสาธารณสขุและสิ-งแวดลอ้ม เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง 
อําเภอแม่สรวย จังหวดัเชยีงราย 57180 โทร. 053-950732 
โทรสาร 053-950382 E-mail : Chedeeloung@hotmail.com/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (1. อปท. สามารถเปลี-ยนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที-
รับผดิชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาที-ทอ้งถิ-นเปิดใหบ้รกิาร))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที-ทางราชการกําหนด) ตั 4งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที-ยง) 

 

ข ั0นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 30 วนั 
 

ลําดบั ข ั0นตอน ระยะเวลา สว่นที รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยื-นคาํขอรับใบอนุญาตจําหน่ายสนิคา้ในที-หรอื
ทางสาธารณะ พรอ้มหลักฐานที-ทอ้งถิ-นกําหนด 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร สว่นงาน/หน่วยงานที-
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิ-น))  

15 นาท ี เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที-ตรวจสอบความถกูตอ้งของคําขอ และความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทันท ี
    กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้น เจา้หนา้ที-แจง้ตอ่ผูย้ื-นคําขอให ้
แกไ้ข/เพิ-มเตมิเพื-อดําเนนิการ หากไม่สามารถดําเนนิการไดใ้น
ขณะนั4น ใหจั้ดทําบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสารหรอื
หลกัฐานยื-นเพิ-มเตมิภายในระยะเวลาที-กําหนด โดยใหเ้จา้หนา้ที-

1 ชั-วโมง เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 



ลําดบั ข ั0นตอน ระยะเวลา สว่นที รบัผดิชอบ 

และผูย้ื-นคําขอลงนามไวใ้นบนัทกึนั 4นดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร สว่นงาน/หน่วยงานที-
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิ-น 
2. หากผูข้อใบอนุญาตไมแ่กไ้ขคําขอหรือไม่สง่เอกสารเพิ-มเตมิ
ใหค้รบถว้น ตามที-กําหนดในแบบบนัทกึความบกพรอ่งให ้
เจา้หนา้ที-สง่คนืคําขอและเอกสาร พรอ้มแจง้เป็นหนังสอืถงึเหตุ
แหง่การคนืดว้ย และแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ (อทุธรณ์ตาม 
พ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)))  

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที-ตรวจสถานที-ดา้นสขุลกัษณะ 
    กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ เสนอพจิารณา
ออกใบอนุญาต 
     กรณีไม่ถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะ แนะนําให ้
ปรับปรงุแกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร สว่นงาน/หน่วยงานที-
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิ-น 
2. กฎหมายกําหนดภายใน  
30 วัน นับแตว่นัที-เอกสารถกูตอ้งและครบถว้น 
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที- 2)  
พ.ศ. 2557) 
))  

20 วนั เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 

4) - 
การแจง้คําสั-งออกใบอนุญาต/คําสั-งไม่อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
        มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพื-อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที-ทอ้งถิ-นกําหนด หากพน้กําหนดถอื
วา่ไมป่ระสงคจ์ะรับใบอนุญาต เวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้วัอัน
สมควร 
     2. กรณีไมอ่นุญาต 
        แจง้คําสั-งไม่ออกใบอนุญาตจําหน่ายสนิคา้ในที-หรอืทาง
สาธารณะแกผู่ข้ออนุญาตทราบ พรอ้มแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร สว่นงาน/หน่วยงานที-
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิ-น 
2. ในกรณีที-เจา้พนักงานทอ้งถิ-น ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยัง
ไมอ่าจมคีําสั-งไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนั นับแตว่นัที-เอกสาร
ถกูตอ้งและครบถว้น ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครั 4งๆ 
ละไมเ่กนิ 15 วนั และแจง้ใหผู้ย้ื-นคําขอทราบภายใน 7 วนันับแต่
วนัที-พจิารณาแลว้เสร็จ ทั 4งนี4หากเจา้พนักงานทอ้งถิ-นพจิารณายัง
ไมแ่ลว้เสร็จ ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ื-นคําขอทราบถงึเหตแุหง่
ความลา่ชา้ทุก 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จ พรอ้มสาํเนา
แจง้ ก.พ.ร. ))  

8 วนั เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 

5) - 
ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมคํีาสั-งอนุญาต) 
    แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาชาํระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและ
ระยะเวลาที-ทอ้งถิ-นกําหนด  

1 วนั เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 



ลําดบั ข ั0นตอน ระยะเวลา สว่นที รบัผดิชอบ 

 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร สว่นงาน/หน่วยงานที-
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิ-น 
2. กรณีไมช่ําระตามระยะเวลาที-กําหนด จะตอ้งเสยีคา่ปรับ
เพิ-มขึ4นอกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิที-คา้งชาํระ))  

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

แผนที สงัเขปแสดงที ต ั0งจําหนา่ยอาหาร (กรณีเรข่ายไมต่อ้งมแีผน
ที ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอื-นๆ ตามที-ราชการสว่นทอ้งถิ-นประกาศ
กําหนด) 

- 

4) 
 

ใบรบัรองแพทยข์องผูข้อรบัใบอนุญาต และผูจ้าํหนา่ยอาหาร หรอื
เอกสารหลกัฐานที แสดงวา่ผา่นการอบรมหลกัสตูรสขุาภบิาล
อาหาร (กรณีจําหนา่ยสนิคา้ประเภทอาหาร) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอื-นๆ ตามที-ราชการสว่นทอ้งถิ-นประกาศ
กําหนด) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) อตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที หร ือทาง
ส า ธ า ร ณ ะ 
     (ก) จําหนา่ยโดยลกัษณะวธิกีารจดัวางสนิคา้ในที หนึ งที ใดโดย
ป ก ต ิ   ฉ บ ั บ ล ะ ไ ม่ เ ก ิ น  500 บ า ท ต่ อ ปี  
     (ข) จําหนา่ยโดยลกัษณะการเรข่าย  ฉบบัละไมเ่กนิ  50  บาท
ต่ อ ปี 
 
(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิ-น))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง หรอืศนูยดํ์ารงธรรมเทศบาลตาํบลเจดยีห์ลวง 

(หมายเหต:ุ (เลขที- 999 หมูท่ี- 4 ตําบลเจดยีห์ลวง อาํเภอแม่สรวย จังหวดัเชยีงราย 57180 โทร. 053-950732 
โทรสาร 053-950382 E-mail : Chedeeloung@hotmail.com หรอืเว็ปไซด ์http://www.chedeeloung.go.th))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที- 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที- 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยร์ับเรื-องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั 4น 2 ถนนแจง้วฒันะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรื-องรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื อแบบฟอรม์ 
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์ ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิ-น))  
 

หมายเหต ุ

การแจง้ผลการพจิารณา 
 
19.1ในกรณีที-เจา้พนักงานทอ้งถิ-น ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรือยงัไมอ่าจมคีําสั-งไม่อนุญาตไดภ้ายใน 30 วนั นับแตว่นัที-เอกสาร
ถกูตอ้งและครบถว้น ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครั 4งๆ ละไมเ่กนิ 15 วนั และใหแ้จง้ตอ่ผูย้ื-นคําขอทราบภายใน 7 วันนับ
แตว่นัที-พจิารณาแลว้เสร็จ 
 
19.2 ในกรณีที-เจา้พนักงานทอ้งถิ-นพจิารณายงัไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็นหนังสอืให ้ผูย้ื-นคาํขอทราบ
ถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทุก 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จ พรอ้มสาํเนาแจง้ ก.พ.ร. ทราบทกุครั 4ง 
 
 
 
 

ชื อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตจําหน่ายสนิคา้ในที-หรอืทางสาธารณะ  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมอนามยั กรมอนามัย กรมอนามัย 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที-ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ-น (กระบวนงานบรกิารที-เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที เกี ยวขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และที-แกไ้ขเพิ-มเตมิ พ.ศ. 2550  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั-วไป 

พื0นที ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ-น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที กําหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
ระยะเวลาที กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี-ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที-มากที-สดุ 0 

 จํานวนคําขอที-นอ้ยที-สดุ 0 
 

ชื ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: สาํเนาคูม่อืประชาชน การขอใบอนุญาตจําหน่ายสนิคา้ในที-หรอืทางสาธารณะ สายสมร 
เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง 30/12/2015 10:57 
 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที  
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