
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก  อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม
ข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ (ระบุ) 
 
   2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 
 (2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 
  (3) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก  อ าเภอเชียงแสน  จังหวัด
เชียงราย 
 หมายเหตุเลขที่ 358 หมู่ที่ 3  ต ำบลป่ำสัก  อ ำเภอเชียงแสน  
จังหวัดเชียงรำย57150 
โทรศัพท์  :   0-5395-5050  
เวปไซด์  :   www.pasak.go.th 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 



 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :30 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น)) 

15 นาท ี - 
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น 
2. หำกผู้ขอใบอนุญำตไม่แก้ไขค ำขอหรือไม่ส่งเอกสำรเพ่ิมเติม
ให้ครบถ้วน ตำมท่ีก ำหนดในแบบบันทึกควำมบกพร่องให้
เจ้ำหน้ำที่ส่งคืนค ำขอและเอกสำร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึง
เหตุแห่งกำรคืนด้วย และแจ้งสิทธิในกำรอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตำม 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539))) 

1 ชั่วโมง - 
 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
 

20 วัน - 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น 
2. กฎหมำยก ำหนดภำยใน  
30 วัน นับแต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน 
(ตำม พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 มำตรำ 56 และ 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2557) 
)) 

4) - 
การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสัง่ไม่ออกใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะแก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น 
2. ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ไม่อำจออกใบอนุญำตหรือ
ยังไม่อำจมีค ำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่
เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยำยเวลำออกไปได้อีกไม่เกิน 
2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน และแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 
7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ ทั้งนี้หำกเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นพิจำรณำยังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค ำ
ขอทรำบถึงเหตุแห่งควำมล่ำช้ำทุก 7 วันจนกว่ำจะพิจำรณำ
แล้วเสร็จ พร้อมส ำเนำแจ้ง ก.พ.ร. )) 

8 วัน - 
 

5) - 
ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ

1 วัน - 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด  
 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช ำระตำมระยะเวลำที่ก ำหนด จะต้องเสียค่ำปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ ำนวนเงินที่ค้ำงช ำระ)) 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

- 

3) 
 

แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจ ำหน่ำยอำหำร (กรณีเร่ขำยไม่ต้องมีแผนที่) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนด) 

- 

4) 
 

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญำต และผู้จ ำหน่ำยอำหำร หรือ
เอกสำรหลักฐำนที่แสดงว่ำผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรสุขำภิบำลอำหำร 
(กรณีจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทอำหำร) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนด) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 



ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ 

     (ก) จ ำหน่ำยโดยลักษณะวิธีกำรจัดวำงสินค้ำในที่หนึ่งท่ีใดโดย
ปกติ  ฉบับละไม่เกิน 500 บำทต่อปี  
     (ข) จ ำหน่ำยโดยลักษณะกำรเร่ขำย  ฉบับละไม่เกิน  50  บำท
ต่อปี 
 
(หมำยเหตุ: (ระบุตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่น)) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน   องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก  อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 

 หมายเหตุเลขที่ 358 หมู่ที่ 3  ต ำบลป่ำสัก  อ ำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงรำย57150 
โทรศัพท์  :   0-5395-5050  
เวปไซด์  :   www.pasak.go.th 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(หมำยเหตุ: (เอกสำร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่น)) 
 
หมำยเหตุ 



การแจ้งผลการพิจารณา 
 
19.1ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วนั และให้แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
19.2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ ผู้ยื่นค า
ขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 24/08/2558 

http://www.info.go.th/

