
คู่มือประชาชน 

 

งานท่ีให้บริการ งานออกใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานอนามัยสิง่แวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

1.ติดต่อด้วยตัวเอง /มอบอ านาจบุคคล 
       ศูนย์บริการจดุเดียวเบด็เสร็จ  
          (One Stop Service)  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยดุที่ทางราชการก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
)บริการช่วงพักเท่ียง( 

 

หลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

 หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                   

อาศัยอ านาจพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ ตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบล         

ขามทะเลสอ  เร่ือง การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2561  ก าหนดให้ผู้ใดประสงค์จะจ าหน่าย

สินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยวิธีการจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย  

จะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และ ช าระค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตรา

ค่าธรรมเนียม ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลขามทะเลสอ  เร่ือง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  

พ.ศ. 2561 ประกอบกับจะต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี       นับ

แต่วันท่ีออกใบอนุญาตฯ และให้ใช้ได้เพียงในเขตเทศบาลต าบลขามทะเลสอเท่านั้น  

 

 

 

 

 



วิธีการ 
1. ผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยวิธีการจัดวางสินค้าในที่ 

หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย  ท าการยื่นขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ก่อนเริ่มการ
จ าหน่ายสินค้า  โดนยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาตฯพร้อมเอกสารหลักฐานต่อเทศบาลต าบลขามทะเลสอ              
ณ ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ภายในระยะเวลาที่ให้บริการ 
  2.กรณีการต่ออายุใบอนุญาตผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  จะต้องยื่นขอต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากมายื่นขอต่อใบอนุญาตแล้วไม่ช าระค่าธรรมเนียม        
การต่ออายุใบอนุญาตตามก าหนด เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจปรับ ฐานช าระค่าธรรมเนียมล่าช้า 
  3.หากยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตหลังใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่  
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

กรณียื่นขอต่อใบอนุญาตฯ 

1.ผู้จ าหน่ายสินค้ายื่นแบบค าขอรับใบอนุญาตฯ 
ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด  (ระยะเวลา 10 นาที) 

งานอนามัยสิง่แวดล้อม กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลขามทะเลสอ 

2.เจ้าหน้าท่ีพจิารณาค าขอรับใบอนุญาตฯ 
(ระยะเวลา 10 นาที) 

งานอนามัยสิง่แวดล้อม ฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  เทศบาลต าบล          
ขามทะเลสอ 

3.เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
 (ระยะเวลา 3 วัน) 

งานอนามัยสิง่แวดล้อม ฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  เทศบาลต าบล          
ขามทะเลสอ 

4.เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตฯ 
(ระยะเวลา 2 วัน) 

เจ้าพนักงานท้องถิน่ตามพระราชบัญญตัิการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 

5.เจ้าหน้าท่ีแจ้งผูจ้ าหน่ายสินค้ามารับใบอนุญาตฯ 

(ระยะเวลา 2 วัน) 

งานอนามัยสิง่แวดล้อม ฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  เทศบาลต าบล          
ขามทะเลสอ 

6.ผู้จ าหน่ายสินค้าช าระค่าธรรมเนียมและเจ้าหน้าท่ี
ออกใบเสร็จ (ระยะเวลา 10 นาที) 

งานอนามัยสิง่แวดล้อม ฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  เทศบาลต าบล          
ขามทะเลสอ 



ระยะเวลา 

กรณียื่นขอรับใบอนุญาตฯ  ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 7 วัน 

กรณียื่นขอต่อใบอนุญาตฯ  ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกนิ 5 วัน 
หมายเหตุ ระยะเวลาตามขั้นตอนท่ีก าหนด เฉพาะกรณี สถานประกอบการมีการปฏิบตัิถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
และยื่นค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว ้
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้ กรณียื่นขอรับใบอนุญาตฯ 
1.ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1  ฉบับ 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1  ฉบับ 
3.ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายอาหาร จ านวน 1  ฉบับ 
4.รูปถ่าย 1*1 นิ้ว ของผู้ขอใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายอาหาร จ านวน  2  รูป 
5.ใบเสร็จค่าขยะ จ านวน 1  ฉบับ 
6.หนังสือมอบอ านาจ ติดอากร จ านวน 1  ฉบับ 
7.ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ จ านวน 1  ฉบับ 
8.เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง........................................................ จ านวน 1  ฉบับ 

1.ผู้จ าหน่ายสินค้ายื่นแบบค าขอต่อใบอนุญาตฯ 

ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด  (ระยะเวลา 10 นาที) 

งานอนามัยสิง่แวดล้อม กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลขามทะเลสอ 

2.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารค าต่อใบอนุญาตฯ 
(ระยะเวลา 10 นาที) 

งานอนามัยสิง่แวดล้อม ฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  เทศบาลต าบล    
ขามทะเลสอ 

3.เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตฯ 
(ระยะเวลา 2 วัน) 

เจ้าพนักงานท้องถิน่ตามพระราชบัญญตัิการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 

4.เจ้าหน้าท่ีแจ้งผูจ้ าหน่ายสินค้ามารับใบอนุญาตฯ
(ระยะเวลา 2 วัน) 

งานอนามัยสิง่แวดล้อม ฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  เทศบาลต าบล    
ขามทะเลสอ 

5.ผู้จ าหน่ายสินค้าช าระค่าธรรมเนียมและ
เจ้าหน้าท่ีออกใบเสร็จ (ระยะเวลา 10 นาที) 

งานอนามัยสิง่แวดล้อม ฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  เทศบาลต าบล    
ขามทะเลสอ 



 

ค่าธรรมเนียม 

         ตามบัญชีอัตราคา่ธรรมเนียม ท้ายเทศบญัญัตเิทศบาลต าบลขามทะเลสอ  เร่ือง การจ าหน่ายสนิค้าในท่ี

หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2561   

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลขามทะเลสอ โทรศัพท:์ 044 397162 ต่อ 32 

  

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้  กรณียื่นขอต่อใบอนุญาตฯ 
1.ใบอนุญาตฯเดิม จ านวน 1  ฉบับ 
2.บัตรสุขลักษณะประจ าตัวเดิม จ านวน 1  ฉบับ 
3.ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขอใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายอาหาร จ านวน 1  ฉบับ 
4.รูปถ่าย 1*1 นิ้ว ของผู้ขอใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายอาหาร จ านวนท่านละ  2  รูป 
5.หนังสือมอบอ านาจ ติดอากร จ านวน 1  ฉบับ 
6.ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ จ านวน 1  ฉบับ 
7.เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง........................................................ จ านวน 1  ฉบับ 



ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

แบบฟอร์มค าขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 



  



 




