
คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
หน่วยงานท่ีให้บริการ :เทศบาลต าบลกุดกว้างอ าเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นกระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายก าหนดพร้อมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของ

ท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ (ระบุ) 

 

 2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน  

 

(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

 (3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส่วนท้องถิ่น

ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 

 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ

ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 

เทศบาลต าบลกุดกว้างหมู่ 7 ถนนมลิวรรณต าบลกุดกว้างอ าเภอ
หนองเรือจังหวัดขอนแก่น 40210 /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :30 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือ

ทางสาธารณะพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด  
(หมายเหตุ: -) 

15 นาที - 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน

ของเอกสารหลักฐานทันที 

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น

ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่น

ค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 
(หมายเหตุ: (หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค าขอและเอกสารพร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วยและแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

1 ชั่วโมง - 
 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

(อุทธรณ์ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 

2539))) 

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุง
แก้ไขด้านสุขลักษณะ 

 
(หมายเหตุ: (กฎหมายก าหนดภายใน 

30 วันนับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน  

(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2557 
)) 

20 วัน - 

 

4) - 

การแจ้งค าส่ังออกใบอนุญาต/ค าส่ังไม่อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนดถือ

ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน

สมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาต 

แจ้งค าส่ังไม่ออกใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะแก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์  

 
(หมายเหตุ: (ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้ขยายเวลาออกไปได้อีก
ไม่เกิน 2 ครั้งๆละไม่เกิน 15 วันและแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จท้ังนี้หากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอ
ทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็จพร้อมส าเนาแจ้งก.พ.ร.)) 

8 วัน - 

 

5) - 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าส่ังอนุญาต) 

แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ท่ีท้องถิ่นก าหนด 

 
(หมายเหตุ: (กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาท่ีก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ)) 

1 วัน - 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหตุ(ผู้ยื่นค าขอต้องรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมกับลงวันท่ีรับรอง
ส าเนาด้วย) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 

กรมการปกครอง 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ(ผู้ยื่นค าขอต้องรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมกับลงวันท่ีรับรอง

ส าเนาด้วย) 

3) 

 

แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งจ าหน่ายอาหาร (กรณีเร่ขายไม่ต้องมีแผน

ท่ี) 
ฉบับจริง1ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหตุ(1.ผู้ยื่นค าขอต้องรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมกับลงวันท่ีรับรอง
ส าเนาด้วย 

2.เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด  
) 

- 

4) 

 

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้จ าหน่ายอาหารหรือ

เอกสารหลักฐานท่ีแสดงว่าผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาล
อาหาร (กรณีจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร) 

ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ

ก าหนด) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง

สาธารณะ  

     (ก) จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ีหน่ึงท่ีใดโดย
ปกติฉบับละไม่เกิน 500 บาทต่อปี  

     (ข) จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายฉบับละไม่เกิน  50  บาทต่อ
ป ี

(หมายเหตุ: (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น 
)) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ  

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) เทศบาลต าบลกุดกว้างอ าเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น  
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (www.kudkwang.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 0 4329 6358 
3. โทรสาร  0 4329 6358  

4. ทางไปรษณีย์ส านักงานเทศบาลต าบลกุดกว้างหมู่ 7 ต าบลกุดกว้างอ าเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น 40210 
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็นตั้งอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลกุดกว้าง  

)) 

2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าท่ี 



ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :เทศบาลต าบลกุดกว้างอ าเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลกุดกว้างอ าเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น  

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง : 

 

1)เทศบัญญัติต าบลกุดกว้างเรื่องการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะพ .ศ.๒๕๕๗ 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ:ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา :ไม่ได้ก าหนด 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 0.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


