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คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
กระทรวง :  - 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
     1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     2. เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2561 
     3. กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ... (ระบุตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกิจการการนั้นๆ)  
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พืน้ที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
9. ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ  30 วัน  
10. ข้อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จำนวนคำขอท่ีมากที่สุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
11. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
12. ช่องทางการให้บริการ 
         สถานที่ให้บริการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
         ระยะเวลาเปิดให้บริการ   วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 
   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง) (ระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ) 
13. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
     1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
         ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตตามข้อกำหนดของท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาล 
      2. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น) 
 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 (2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกำหนดของท้องถิ่น) 
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 (3) หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้
ในข้อกำหนดของท้องถิ่น 
     เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2561 
  ข้อ 7 ในการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ        
ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (1) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
   (2) ให้จัดวางสินค้าที่จำหน่ายบนแผงวางสินค้าหรือจัดวางในลักษณะอื่นตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 
   (3) แผงวางสินค้าทำด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำ
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 
   (4) จัดวางสินค้าและสิ่งของใดๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่นล้ำออกนอกบริเวณที่กำหนด ทั้งนี้   
รวมทั้งตัวของผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าด้วย 
   (5) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่ีจำหน่ายสินค้าในระหว่างการจำหน่ายอยู่เสมอ 
   (6) ห้ามมิให้กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ผู้อ่ืน เช่นการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องขยาย
เสียงหรือเปิดวิทยุเทป เป็นต้น 
   (7) เมื่อเสร็จสิ้นการจำหน่ายทุกครั้งต้องเก็บสินค้าและสิ่งของใดๆ ที่เกี่ยวข้องจากบริเวณที่จำหน่ายให้
เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า 
   (8) หยุดการจำหน่ายสินค้าเพ่ือสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เทศบาลตำบล
เมืองแกลงประกาศกำหนด 
   (9) รักษาความสะอาดบริเวณที่จำหน่ายสินค้าอยู่เสมอ ทั้งในระหว่างทำการค้าและหลังจากเลิกทำ
การค้าแล้ว 
   (10) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ 
   (11) ให้จัดวางสินค้าที่จำหน่ายบนแผงหรือจัดวางในลักษณะอ่ืนตามที่เทศบาลตำบลเมืองแกลงกำหนด 
   (12) ห้ามพาด ติดตั้งวางแผงสินค้า เกาะเกี่ยวสายไฟหลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เกี่ย วกับการขาย        
รวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือกยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับคอกต้นไม้หรือต้นไม้โดยเด็ดขาด 
   (13) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือการกระทำโดยวิธีอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดเสียงดัง           
จนเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น 
   (14) ห้ามนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพ่ือจำหน่ายสินค้า 
   (15) หลังจากเลิกทำการค้า ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการค้าออกจากบริเวณที่อนุญาต
ให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า 
   (16) การอ่ืนที่จำเป็นเพ่ือการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้ งการป้องกันมิ
ให้เกิดเหตุรำคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกำหนด 
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  ข้อ 8 ในการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่ง
ที่ใดเป็นปกติ ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (1) ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7(1) – (16) 
   (2) แผงจำหน่ายอาหารทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย มาสภาพดี เป็นระเบียบ อยู่สูงจากพ้ืนอย่าง
น้อย 60 เซนติเมตร 
   (3) อาหารปรุงสุกและภาชนะใส่อาหารมีการปกปิดหรือมีการป้องกันสัตว์แมลงนำโรคและป้องกันฝุ่น
ละออง 
   (4) สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสารบบอาหาร (อย.) 
   (5) น้ำดื่มต้องเป็นน้ำที่สะอาด ใส่ในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด มีก๊อกหรือทางเทรินน้ำ 
   (6) เครื่องดื่มต้องใส่ภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด และมีที่ตักที่มีด้ามยาวหรือมีก๊อกหรอืทางเทรินน้ำ 
   (7) น้ำแข็งที่ใช้บริโภค 
         7.1) ต้องสะอาด 
         7.2) เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปิด อยู่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
         7.3) ที่ตักน้ำแข็งมีด้ามยาว 
         7.4) ต้องไม่นำอาหารหรือสิ่งของอย่างอ่ืนไปแช่ไว้ในน้ำแข็ง 
   (8) ล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างภาชนะ ล้างด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้ำไหล และอุปกรณ์การ
ล้างต้องวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และต้องไม่ถ่ายเทน้ำล้างภาชนะหรืออุปกรณ์ที่มีเศษอาหารลงพ้ืนหรือ
ลงสู่ท่อระบายน้ำ 
   (9) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาดหรือวางเป็นระเบียบในภาชนะโปร่ง
สะอาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
   (10) จัดให้มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพ่ือนำไปกำจัด ที่มีรองรับมูลฝอยโดยแยกประเภท
เป็นแบบแห้งและเปียกท่ีถูกสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน้ำหรือทางสาธารณะ 
   (11) ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้ อมีแขน ผู้ปรุงต้องผู้ผ้ากันเปื้อนและสวมหมวกหรือ        
เน็ทคลุมผม 
   (12) ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว 
   (13) ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด 
   (14) ตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผล มีการบาดเจ็บ การถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือหรือ
นิ้วมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย 
   (15) ที่เตรียม ทำ ประกอบ ปรุง และแผงวางจำหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
   (16) รักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจำหน่ายอาหารให้สะอาดและใช้การได้ดี
อยู่เสมอ 
   (17) ใช้น้ำสะอาดในการทำ ประกอบ ปรุง แช่ ล้างอาหาร ภาชนะเครื่องใช้ และปฏิบัติให้ถูก
สุขลักษณะอยู่เสมอ 
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   (18) ใช้วัสดุ ภาชนะอุปกรณ์ที่สะอาด ปลอดภัย สำหรับใส่หรือเตรียมทำ ประกอบ ปรุง และจำหน่าย
อาหาร 
   (19) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรำคาญเนื่องจากการจำหน่าย
เตรียม ทำ ปรุง และเก็บอาหาร 
   (20) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคำสั่ง                 
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
  ข้อ 9 ในการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่าย
สินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (1) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
   (2) ไม่ทิ้งมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ 
   (3) ในขณะที่เร่ขายสินค้า ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือส่งเสียงดังจนเกิดเหตุ
เดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อ่ืน 
   (4) การอ่ืนที่จำเป็นเพ่ือการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันมิให้
เกิดเหตุรำคาญและการป้องกกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศ
กำหนด 
   (5) ห้ามนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน ไปจอดบนทางเท้าเพ่ือขายสินค้า 
  ข้อ 10 ในการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขายผู้จำหน่าย
และผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (1) ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9 
   (2) สวมเสี้อที่มีแขน ใช้ผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดป้องกันเส้นผมมิให้ตกลงใน
อาหาร 
   (3) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องทำแผลให้เรียบร้อย 
   (4) ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียม ทำ ประกอบ ปรุงหรือจำหน่ายอาหาร 
   (5) ไม่ไอหรือจามรดบนอาหาร 
   (6) ที่เตรียม ทำ ประกอบ ปรุง และแผงวางจำหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร  
   (7) ไม่เทท้ิงเศษอาหาร หรือน้ำที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้ำสาธารณะ 
   (8) ใช้ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจำหน่ายอาหารที่สะอาด 
   (9) ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการ
จำหน่ายอาหาร เพ่ือป้องกันฝุ่นละออง แมลงวันและสัตว์พาหะนำโรคอ่ืน ๆ  
   (10) ใช้น้ำที่สะอาดในการทำ ประกอบ ปรุง แช่หรือล้างอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ 
เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจำหน่ายอาหาร 
   (11) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ และไม่เททิ้ งมูลฝอยลงในท่อหรือทาง
ระบายน้ำสาธารณะ 
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  ข้อ 11 การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารทางน้ำ ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายอาหารจะต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 
   (1) ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8(10) ข้อ 9(1) (2) (4) (6) และข้อ 10(2) – (5) (7) (8)  
   (2) ห้ามทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำลำคลอง 
   (3) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคำสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของเทศบาลตำบลเมืองแกลง  
  ข้อ 12 ห้ามมิให้ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่อ
หรือเป็นพาหะของโรคติดต่อดังต่อไปนี้ 
   (1) วัณโรค 
   (2) อหิวาตกโรค 
   (3) ไข้รากสาดน้อย (ไทฟอยด์) 
   (4) ไข้หัด 
   (5) โรคบิด 
   (6) ไข้สุกใส 
   (7) โรคคางทูม 
   (8) โรคเรื้อน 
   (9) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
   (10) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 
   (11) โรคติดต่ออ่ืนๆ ที่ทางราชการกำหนด 
  ข้อ 13 ถ้าปรากฏว่าผู้จำหน่ายหรือผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะผู้ใดเป็นโรคติดต่อหรือ
พาหะของโรคติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 12 ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าถ้าอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะต่อไปจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงแก่สุขภาพของประชาชน ให้เจ้ าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เพิก
ถอนในอนุญาตของผู้นั้นเสีย 
  ข้อ 14 ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยผู้จำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 
   (1) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12  
   (2) เงื่อนไขอ่ืนตามที่เทศบาลตำบลเมืองแกลงกำหนด  
 หมายเหตุ : ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารตรวจถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ  
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14. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  
(ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน) 

ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

    ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับ
ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ พร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกำหนด 

15 นาที 
 

งานสุขาภิบาลฯ 
กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลตำบลเมือง 
แกลง 

 

2) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคำขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
    กรณไีม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้
แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินการ หาก
ไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้น 
ให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด 
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

1 ชั่วโมง 
 

งานสุขาภิบาลฯ 
กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลตำบลเมือง
แกลง 

หากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่แก้ไขคำขอ
หรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติม
ให้ครบถ้วน ตามท่ี
กำหนดในแบบบันทึก
ความบกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนคำขอและ
เอกสาร พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
ด้วย และแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าทีต่รวจด้านสุขลักษณะ 
    กรณถีูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
     กรณไีม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ แนะนำให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
 

20 วัน งานสุขาภิบาลฯ 
กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลตำบลเมือง
แกลง 

กฎหมายกำหนดภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557) 

4) การแจ้งผล 
การพิจารณา 
 

    การแจ้งคำสั่งออกใบอนุญาต/
คำสั่งไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 

8 วัน 
 

งานสุขาภิบาลฯ 
กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลตำบลเมือง

ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
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ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่   
ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
ท้องถิ่นกำหนด หากพ้นกำหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
        แจ้งคำสั่งไม่ออกใบอนุญาต
จำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะแก่ผู้ขออนุญาตทราบ 
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

แกลง คำสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้ขยายเวลา
ออกไปได้อีกไม่เกิน 2 
ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน 
และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่
วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
ทั้งนี้หากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นยังไม่แล้วเสร็จให้
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำ
ขอทราบถึงเหตุแห่งความ
ล่าช้าทุก ๆวัน จนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ พร้อม
สำเนาแจ้งก.พ.ร. ทราบ
ทุกครั้ง 

5) - 
 

    ชำระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
คำสั่งอนุญาต)   
    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชำระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกำหนด 

1 วัน 
 

งานสุขาภิบาล 
กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลตำบลเมือง
แกลง 

 

กรณีไม่ชำระตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร้อยละ 20 ของ
จำนวนเงินที่ค้างชำระ 

ระยะเวลาดำเนินการรวม   30 วัน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ (พร้อมระบุจำนวนเอกสารที่ต้องมายื่น 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจำตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ กรณีจำเป็นต้องใช้สำเนาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้จัดทำสำเนาดังกล่าว
และห้ามมิให้เรียกเก็บ
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ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ค่าใช้จ่ายการทำสำเนา
เอกสาร(ตามหนังสือจังหวัด
ระยอง ที่รย 0023.3/ว4135 
ลงวันที่ 7 กันยายน 2561) 

2) สำเนาทะเบียน
บ้าน 

สำนักทะเบียน
อำเภอ 

/สำนักทะเบียน
ท้องถิ่น 

1 0 ฉบับ กรณีจำเป็นต้องใช้สำเนาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้จัดทำสำเนาดังกล่าว
และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายการทำสำเนา
เอกสาร (ตามหนังสือจังหวัด
ระยอง ที่รย 0023.3/ว4135 
ลงวันที่ 7 กันยายน 2561) 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม (พร้อมระบุจำนวนเอกสารที่ต้องมายื่น 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ  

ผู้ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล(ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติ
บุคคล) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อ่ืนๆ ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกำหนด) 

2) หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่
เจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับ
ใบอนุญาตด้วยตนเอง) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อ่ืนๆ ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกำหนด) 

3) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำนาจ
ลงนามแทนนิติบุคคล  

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อ่ืนๆ ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกำหนด) 

4) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบอนุญาตสิ่ง
ปลูกสร้างอาคาร หรือหลักฐานแสดง
ว่าอาคารนั้น สามารถใช้
ประกอบการได้ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อ่ืนๆ ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกำหนด) 
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ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ  

ผู้ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

5) แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้ง
ตลาด 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อ่ืนๆ ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกำหนด) 

6) ใบรับรองแพทย์ของผู้ขายของและ
ผู้ช่วยขายของในตลาดหรือหลักฐาน
ที่แสดงว่าผ่านการอบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร ตามหลักสูตรที่
ท้องถิ่นกำหนด 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อ่ืนๆ ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกำหนด) 

16. ค่าธรรมเนียม 
          อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  ฉบบัละ 750 บาทต่อปี 
  อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะและวิธีการเร่ขาย 
ฉบับละ 100 บาทต่อปี 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
  1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตำบลเมืองแกลง สำนักปลัด  68/1 ถ.เทศบาล 2 ต.ทางเกวียน  
   อ.แกลง จ.ระยอง / 038675222 / www.muangklang.com 
  (หมายเหตุ:  กองสาธารณสุขฯ  เทศบาลตำบลเมืองแกลง โทร. 038-675222 ต่อ  113) 
  2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

 (หมายเหตุ: เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111) 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  (ตัวอย่าง) 

  1) แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
  (เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่น) 

19. หมายเหตุ : 
 การแจ้งผลการพิจารณา 
 19.1 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน       

นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน และให้แจ้งต่อผู้ ยื่น
คำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

 19.2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้
ยื่นคำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสำเนาแจ้ง ก.พ.ร.ทราบทุกครั้ง 


