
คูมือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
หนวยงานที่ใหบรกิาร : เทศบาลตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่นไข (ถามี) ในการยืน่คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดประสงคขอใบอนุญาตจําหนายสนิคาในที่หรอืทางสาธารณะ ตองย่ืนขอใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิน่ หรอืพนกังาน
เจาหนาที่ที่ไดรับผดิชอบ โดยย่ืนคําขอตามแบบฟอรมที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเอกสารประกอบการขออนญุาตตาม เทศ
บัญญัติเทศบาลตําบลแมหลาย เรือ่ง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2553 
  
 
ชองทางการใหบริการ 
 

 สถานที่ใหบรกิาร 
สํานักงานเทศบาลตําบลแมหลาย เลขที่ 99 หมูที่ 5 ตําบลแมห
ลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 54000 โทรศพัท 0-5465-
2660 ตอ 104/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวัน จันทร ถงึ วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 30 วัน 
 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูขอรับใบอนญุาตย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจําหนายสนิคาในที่หรอื
ทางสาธารณะ พรอมหลกัฐานที่ทองถิน่กําหนด 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี เทศบาลตําบลแมหลาย 
อําเภอเมืองแพร จังหวัด

แพร 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอของคําขอ และความครบถวน
ของเอกสารหลักฐานทนัที กรณีไมถูกตอง/ครบถวน เจาหนาที่
แจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไม
สามารถดําเนินการไดในขณะนัน้ ใหจัดทําบันทกึความบกพรอง
และรายการเอกสารหรอืหลักฐานย่ืนเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดโดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนัน้
ดวย 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ช่ัวโมง เทศบาลตําบลแมหลาย 
อําเภอเมืองแพร จังหวัด

แพร 
 

3) การพจิารณา 
เจาหนาที่ตรวจดานสุขลักษณะ กรณถีูกตองตามหลักเกณฑดาน
สุขลกัษณะ เสนอพิจารณาออกใบอนญุาต  กรณีไมถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสขุลักษณะ แนะนําใหปรับปรุงแกไขดาน
สุขลกัษณะ 
(หมายเหต:ุ -)  

20 วัน เทศบาลตําบลแมหลาย 
อําเภอเมืองแพร จังหวัด

แพร 
 

4) การพจิารณา 
การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสัง่ไมอนญุาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจงการอนญุาตแก   ผูขออนญุาตทราบเพือ่มา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด หากพนกําหนด
ถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอัน
สมควร 
    2. กรณีไมอนุญาต 
        แจงคําสัง่ไมออกใบอนญุาตจําหนายสนิคาในที่หรือทาง
สาธารณะ แกผูขออนญุาตทราบ พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วัน เทศบาลตําบลแมหลาย 
อําเภอเมืองแพร จังหวัด

แพร 
 

5) -  เทศบาลตําบลแมหลาย 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสัง่อนุญาต) 
    ผูขออนุญาตมาชําระคาธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาที่
ทองถิ่นกําหนด  
พรอมรับใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วัน อําเภอเมืองแพร จังหวัด
แพร 

 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ตองลงลายมือช่ือรับรองสําเนาใหสมบูรณ) 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ตองลงลายมือช่ือรับรองสําเนาใหสมบูรณ) 

- 

3) 
 

ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนญุาตและผูชวยจําหนายอาหาร
หรือเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงวาผานการอบรมหลกัสูตรสขุาภิบาล
อาหาร (กรณีจําหนายสินคาประเภทอาหาร) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจําหนายสนิคา (กรณีเรขายไมตองมีแผน
ที)่ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวาง

สินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คาธรรมเนียม 500 บาท 
  
 

2) จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย 
(หมายเหต:ุ -)  

 คาธรรมเนียม 30 บาท 
  
 

 
ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบรกิาร 
1) สํานักงานเทศบาลตําบลแมหลาย เลขที่ 99 หมูที่ 5 ตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร โทรศพัท 0-

5465-2660 ตอ 104 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

 
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) แบบฟอรมการขอใบอนุญาต/ตอใบอนญุาต 

(หมายเหต:ุ -)  
หมายเหต ุ- 


