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คูมือสําหรับประชาชน: การขอรับหรือตอใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุร ี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอรับหรือตอใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแกงคอย เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2539 
2) พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 
3) พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  30 วัน  
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอรับหรือตอใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขฯ ช้ัน 2 เทศบาลเมืองแกงคอย/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ วิธีการ 
ผูใดประสงคขอใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ 
โดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอกําหนดของทองถิ่น ณ กลุม/กอง/ฝาย ที่
รับผิดชอบ (ระบุ) 
 2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น) 
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 
(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถิ่น) 
(3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดไวใน
ขอกําหนดของทองถิ่น.... 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูประกอบการยื่นคําขอพรอม
หลักฐานตามที่เทศบาลฯ 
กําหนดตอเจาพนักงานทองถิ่น 
 

15 นาที เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ 
งานสุขาภิบาลฯ กอง
สาธารณสุขฯ ช้ัน 2 เทศบาล
เมืองแกงคอย) 
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ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น พิจารณาคํา
ขอและตรวจสอบสถานที่ตาม
ประกาศเขตผอนผันฯ 
-กรณีเปนสถานที่หามจําหนาย
ตามประกาศเขตผอนผัน เจา
พนักงานทองถิ่นมีคําส่ังไม
อนุญาต 
-กรณีเปนคําขอไมถูกตองและ
เปนเขตผอนผัน เจาพนักงาน
ทองถิ่นแจงผูประกอบการภายใน 
15 วัน เพื่อทราบและแกไข หาก
ไมแกไขใหถูกตอง ถือเปนการ
สละสิทธ์ิการยื่นคําขอ 

1 วัน เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ 
งานสุขาภิบาลฯ กอง
สาธารณสุขฯ ช้ัน 2 เทศบาล
เมืองแกงคอย) 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นมอบใหเจา
พนักงานสาธารณสุขตรวจ
สถานที่ดานสุขลักษณะ หากไม
ตองดวยสุขลักษณะเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีคําส่ังไมอนุญาต 

3 วัน เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ 
งานสุขาภิบาลฯ กอง
สาธารณสุขฯ ช้ัน 2 เทศบาล
เมืองแกงคอย) 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถิ่นออก
ใบอนุญาต แจงใหผูประกอบการ
มาชําระคาธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด 

1 วัน เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ 
งานสุขาภิบาลฯ กอง
สาธารณสุขฯ ช้ัน 2 เทศบาล
เมืองแกงคอย) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   7 วัน 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณีสําเนา ใหรับรองสําเนา

ถูกตองทุกฉบับ) 

2) 
สําเนาทะเบียนบาน - 0 1 ฉบับ (กรณีสําเนา ใหรับรองสําเนา

ถูกตองทุกฉบับ) 

3) 
ใบรับรองแพทย - 1 0 ฉบับ (-ไมเกิน 1 เดือน 

-กรณีจําหนายอาหาร) 

4) 
รูปถาย ขนาด 1 น้ิว 
จํานวน 2 รูป 

- 0 0 ฉบับ - 

5) กรณีมีผูชวยจําหนาย ให
ใชเอกสารของผูชวย 
ดังน้ี 

- 0 0 ฉบับ (-สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบบ 
-สําเนาทะเบียนบานผูชวยฯ 1 
ฉบับ 
-ใบรับรองแพทยฉบับจริง (ไม
เกิน 1 เดือน) กรณีจําหนาย
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ที่ 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อาหาร 
-รูปถาย ขนาด 1 น้ิว จํานวน 
2 รูป) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

16. คาธรรมเนียม 
1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต ประเภทเรขาย คาธรรมเนียม 50 บาท 

หมายเหตุ (บาท/ป)   
2) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต ประเภทตั้งวาง คาธรรมเนียม 500 บาท 

หมายเหตุ (บาท/ป)   
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลเมืองแกงคอย หมายเลขโทรศัพท 036-251914 ตอ 131 

หมายเหตุ (งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขฯ ช้ัน 2 เทศบาลเมืองแกงคอย หมายเลขโทรศัพท 036-251914 ตอ 121 / 
www.kaengkhoi.go.th) 

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบคําขอตออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการ จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

- 
2) แบบคําขอตออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการ จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ (ตลาดนัดวันอาทิตย) 

- 
3) แบบคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งแผงลอย 

- 
 

19. หมายเหตุ 
กรณีคําขอถูกตองและสถานที่ตองดวยสุขลักษณะ (ตั้งแตวันที่ยื่นคําขอ) ระยะเวลาตั้งแตขั้นตอนยื่นคําขอจนขั้นตอนออกใบอนุญาต ไมเกิน 7 
วันทําการ 
 

วันที่พิมพ 21/08/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดทําโดย เทศบาลเมืองแกงคอย สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 


