
คูมือสําหรับประชาชน องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

คูมือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
หนวยงานท่ีใหบริการ :องคการบริหารสวนตําบลสันกลางอําเภอพานจังหวัดเชียงรายกระทรวงสาธารณสุข 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑวิธีการ 
    ผูใดประสงคขอใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือ

พนักงานเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมท่ีกฎหมายกําหนดพรอมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาต
ตามขอกําหนดของทองถ่ิน 

2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน) 
    (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 
    (2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 

หมายเหตุ : ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน 
คูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
 
ชองทางการใหบริการ 
สถานท่ีใหบริการ 
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ  
เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุด 
ท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
พรอมหลักฐานท่ีทองถ่ินกําหนด 
1. ระยะเวลาใหบริการ 15 นาที 
2. สวนงานท่ีรับผิดชอบ คือ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

15 นาที - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไมถูกตอง/ครบถวนเจาหนาท่ีแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดําเนินการหากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให
เจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

1 ชั่วโมง - 
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ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1. ระยะเวลาใหบริการ 1 ชั่วโมง 
2. สวนงานท่ีรับผิดชอบ คือ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
3. หากผูขอใบอนุญาตไมแกไขคําขอหรือไมสงเอกสารเพ่ิมเติมใหครบถวนตามท่ี
กําหนดในแบบบันทึกความบกพรองใหเจาหนาท่ีสงคืนคําขอและ 
เอกสารพรอมแจงเปนหนังสือถึงเหตุแหงการคืนดวยและแจงสิทธิในการอุทธรณ 
(อุทธรณตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอพ.ศ. 2539) 
 

3) การพิจารณา 
เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดานสุขลักษณะ 
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะแนะนําใหปรับปรุงแกไข 
ดานสุขลักษณะ 
1. ระยะเวลาใหบริการ 2 วัน 
2. สวนงานท่ีรับผิดชอบ คือ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
3. กฎหมายกําหนดภายใน 30 วันนับแตวันท่ีเอกสารถูกตองและครบถวน 
(ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557) 
 

2 วัน - 
 

4) การแจงคําส่ังออกใบอนุญาต/คําส่ังไมอนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนดหากพนกําหนดถือวาไมประสงคจะ
รับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร 
     2. กรณีไมอนุญาต แจงคําสั่งไมออกใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือ ทาง
สาธารณะแกผูขออนุญาตทราบพรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ 
1. ระยะเวลาใหบริการ 2 วัน 
2. สวนงานท่ีรับผิดชอบ คือ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
3. ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่ง  ไม
อนุญาตไดภายใน 30 วันนับแตวันท่ีเอกสารถูกตองและครบถวนใหแจงการ
ขยายเวลาใหผูขออนุญาตทราบทุก 7 วันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จพรอม
สําเนาแจงสํานักก.พ.ร. ทราบ 
 

2 วัน - 
 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร 0 5377 0014   

 



คูมือสําหรับประชาชน องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
5) ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําส่ังอนุญาต) 

แจงใหผูขออนุญาตมาชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีทองถ่ิน
กําหนด 
1. ระยะเวลาใหบริการ 2 วัน 
2. สวนงานท่ีรับผิดชอบ คือ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
3. กรณีไมชําระตามระยะเวลาท่ีกําหนดจะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ  
20 ของจํานวนเงินท่ีคางชําระ 

2 วัน - 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) บัตรประจําตัวประชาชน  สําเนา 1 ฉบับ - 
2) สําเนาทะเบียนบาน  สําเนา 1 ฉบับ - 
3) 

 
แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งจําหนายอาหาร (กรณีเรขายไมตองมีแผนท่ี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  สําเนา 1 ฉบับ 
(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด) 

- 

4) 
 

ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาตและผูจําหนายอาหารหรือเอกสาร
หลักฐานท่ีแสดงวาผานการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร (กรณีจําหนาย
สินคาประเภทอาหาร)  ฉบับจรงิ 1 ฉบับ 
(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด) 

- 

คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
     (ก) จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดโดยปกติ
ฉบับละไมเกิน 500 บาทตอป 
     (ข) จําหนายโดยลักษณะการเรขายฉบับละไมเกิน  50  บาทตอป 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) แจงผานศูนยรับเรื่องรองเรียนตามชองทางการใหบริการของสวนราชการนั้น ๆ 
2) ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ีองคการบริหารสวน

ตําบลสันกลาง โทรศัพท 0-5377-0013-4  หรือเว็บไซต  http://www.sanklangphan.go.th 
3) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี 1  
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
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แบบ สณ.๑ 
 

คําขอรับใบอนุญาตเปนผูจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

เขียนที่…………………………………… 
วันที่……เดือน…………….พ.ศ………… 

 

 ขาพเจา(นาย/นาง/น.ส.)…………………………….……………อายุ…………ป  สัญชาติ………………………… 
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่                                                                                         อยูบานเลขที่…….….หมูที่…….. 
ตรอก/ซอย……………………..ถนน……………………..ตําบล/แขวง……………………อําเภอ/เขต……………………… 
จังหวัด………………………..โทรศัพท……………………….โทรสาร……….……………… 

 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนผูจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ (ระบุชนิดและประเภทของสินคา). ……….…. 
……………………………..บริเวณที่จําหนายสินคา……………………………………..ตรอก/ซอย………….….………… 
ถนน……………………….แขวง……………………….เขต…………………..กรุงเทพมหานคร  จําหนายสินคาตั้งแตเวลา 
.......................... น.  ถึงเวลา .......................... น.  มีผูชวยจําหนายสินคา   รวม………………..คน  คือ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 พรอมทั้งไดแนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
                    ๑. รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดําขนาด ๑x๑  ๑/๒ นิ้ว  ที่ถายไวไมเกินหกสิบวัน  

                                     ของผูขอรับในอนุญาตและผูชวยจําหนายสินคา จํานวนคนละ ๓ รูป 
                        ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนายสินคา 
                        ๓. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนายสินคา  ตามแบบ สณ.๑๑ 
                        ๔. วุฒิบัตรแสดงวาผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนายสินคาผานการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาล                 
                              อาหารที่กรุงเทพมหานครรับรอง  (กรณีจําหนายสินคาประเภทอาหาร) 
                        ๕. แผนที่สังเขป  แสดงสถานที่ตั้งจําหนายสินคา                 
 
 ขาพเจาจะรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่จําหนายสินคาและยินยอมชําระคาบริการรักษาความสะอาด 
ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยคาบริการ 
 

 ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ)………………………………………… 
(………………………………………) 

                                                                                                                                                        ผูขอรับใบอนุญาต 


