
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำงสำธำรณะ 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสรุินทร์ จังหวัดสรุินทร์ กระทรวงสาธารณสุข  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
 
 ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รอืทางสาธารณะ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานทอ้งถ่ินหรือพนกังาน
เจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอรม์ที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนญุาตตาม
ข้อก าหนดของทอ้งถ่ิน ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ (ระบุ) 
 
   2. เงือ่นไขในการยื่นค าขอ (ตามทีร่ะบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 
   (1) ผู้ประกอบการตอ้งยื่นเอกสารที่ถูกตอ้งและครบถ้วน 
 
 (2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
 
  (3) ......ระบุเพิม่เตมิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบทีร่าชการส่วน
ท้องถ่ินก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 
 
 หมายเหต:ุ ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนบัระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รบัเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสรจ็ 
  
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานท่ีให้บริการ 
(หมายเหต:ุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมลูได้ตามหนา้ที่
รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาทีท่้องถ่ินเปิดใหบ้รกิาร))  
องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 267 หมู่ที่ 1 ต าบลตาอ็อง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท/์โทรสาร. 0 4455 8859, 
0 4455 8859-60/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 



ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 267 หมู่ที่ 1 ต าบลตาอ็อง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท/์โทรสาร. 0 4455 
8859, 0 4455 8859-60 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบรบิทของท้องถ่ิน))  

15 นาท ี องค์การบรหิารส่วน
ต าบลตาอ็อง อ าเภอ
เมืองสรุินทร์ จังหวัด

สุรินทร ์
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 267 หมู่ที่ 1 ต าบลตาอ็อง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท/์โทรสาร. 0 4455 
8859, 0 4455 8859-60 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบรบิทของท้องถ่ิน 
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรอืไม่สง่เอกสารเพิม่เตมิ
ให้ครบถ้วน ตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้
เจ้าหน้าที่สง่คืนค าขอและเอกสาร พรอ้มแจง้เป็นหนงัสือถึง
เหตุแหง่การคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอทุธรณ์ (อุทธรณ์ตาม 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)))  

1 ช่ัวโมง องค์การบรหิารส่วน
ต าบลตาอ็อง อ าเภอ
เมืองสรุินทร์ จังหวัด

สุรินทร ์
 

3) กำรพิจำรณำ 
เองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 267 หมูท่ี่ 1 ต าบลตาอ็อง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท/์โทรสาร. 0 4455 
8859, 0 4455 8859-60 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบรบิทของท้องถ่ิน 
2. กฎหมายก าหนดภายใน  
30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน 
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2557) 

20 วัน องค์การบรหิารส่วน
ต าบลตาอ็อง อ าเภอ
เมืองสรุินทร์ จังหวัด

สุรินทร ์
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
))  

4) - 
องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 267 หมู่ที่ 1 ต าบลตาอ็อง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท/์โทรสาร. 0 4455 
8859, 0 4455 8859-60 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบรบิทของท้องถ่ิน 
2.ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน ไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยงั
ไม่อาจมีค าสัง่ไม่อนญุาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งการขยายเวลาใหผู้้ขออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสรจ็ พร้อมส าเนาแจ้ง
ส านัก ก.พ.ร. ทราบ))  

8 วัน องค์การบรหิารส่วน
ต าบลตาอ็อง อ าเภอ
เมืองสรุินทร์ จังหวัด

สุรินทร ์
 

5) - 
องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 267 หมู่ที่ 1 ต าบลตาอ็อง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท/์โทรสาร. 0 4455 
8859, 0 4455 8859-60 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบรบิทของท้องถ่ิน 
2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรบั
เพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ))  

1 วัน องค์การบรหิารส่วน
ต าบลตาอ็อง อ าเภอ
เมืองสรุินทร์ จังหวัด

สุรินทร ์
 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

3) แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งจ ำหน่ำยอำหำร (กรณีเร่ขำยไม่ต้องมีแผนท่ี) - 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามทีร่าชการส่วนทอ้งถ่ิน
ประกาศก าหนด) 

4) 
 

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญำต และผู้จ ำหน่ำยอำหำร หรือ
เอกสำรหลักฐำนท่ีแสดงว่ำผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรสุขำภิบำลอำหำร 
(กรณีจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทอำหำร) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามทีร่าชการส่วนทอ้งถ่ิน
ประกาศก าหนด) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำงสำธำรณะ 
     (ก) จ ำหน่ำยโดยลักษณะวิธีกำรจัดวำงสินค้ำในท่ีหน่ึงท่ีใดโดย
ปกติ  ฉบับละไม่เกิน 500 บำทต่อปี  
     (ข) จ ำหน่ำยโดยลักษณะกำรเร่ขำย  ฉบับละไม่เกิน  50  บำท
ต่อปี 
 
(หมายเหต:ุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน))  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 267 หมู่ที่ 1 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมือง  จังหวัดสรุินทร์ โทรศัพท/์โทรสาร. 0 
4455 8859, 0 4455 8859-60 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
 
 



แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายุใบอนญุาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอร์ม ใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน))  

 
หมำยเหต ุ
- 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน: (ใส่ช่ือกระบวนงาน) 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: (ช่ือหน่วยงานผูร้ับผดิชอบ ในส่วนของกระบวนงาน) (Division, Department, 
Ministry) 
ประเภทของงำนบริกำร: (ใส่ช่ือประเภทงานบริการ) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: (ใส่ช่ือประเภทงานบรกิาร) 
กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: (ใส่ช่ือ ก.ม.ที่ให้อ านาจการอนญุาต) 
ระดับผลกระทบ: (ใสร่ะดับผลกระทบ) 
พ้ืนท่ีให้บริกำร: (ใส่พื้นที่ให้บริการ) 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: (ใส่กฎหมายที่ก าหนดระยะเวลา)  
ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: (ใส่ระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด) 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  
 จ านวนค าขอที่มากทีสุ่ด  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืส าหรบัประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


