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คู่มือส าหรับประชาชน: ข้อบัญญัตติ าบล เร่ือง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะ อ าเภอสไุหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:ข้อบญัญัติต าบล เร่ือง การจ าหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
2.  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลมโูนะ อ าเภอสไุหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย/ ข้อก าหนด ฯลฯ    30 วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] ข้อบญัญัตติ าบล เร่ือง การจ าหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะ 21/05/2558 09:27  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ส่วนสาธารณสขุและส่ิงแวดลอ้ม องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:03 - 16:30 น. 
หมายเหต ุ- 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 5)  พ.ศ. 2546 ประกอบกบัความในมาตรา 43 มาตรา 54 และ มาตรา 63 แหง่พระราชบญัญตัิ
การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และกฎหมายกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบญัญัตกิาร
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สาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และตามข้อบญัญัตอิงค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะ เร่ือง  การขออนญุาตการจ าหนา่ยสินค้าในท่ี
หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2552  ดงันี ้
 1. ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหนา่ยสินค้า ในท่ีหรือทางสาธารณะ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากพนกังานท้องถ่ิน ตามข้อ 4 ของ
ข้อบญัญัตอิงค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะ เร่ือง การขออนญุาตการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2552 
 2. การจ าหน่ายสินค้าในพืน้ท่ีหรือทางสาธารณะ ผู้จ าหนา่ยและผู้ชว่ยต้องปฏิบตัติามข้อ 5, 6, 7, 8, 9,10, 11 และ
ข้อ 12  ของข้อบญัญัติองค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะ เร่ือ การขออนญุาตการจ าหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
พ.ศ. 2552 
 3. หากผู้ประกอบการประสงค์ขอรับใบอนญุาต ให้ย่ืนค าขอตอ่พนกังานท้องถ่ินตามแบบท่ีองค์การบริหารสว่น
ต าบล   มโูนะ ก าหนด ตามข้อ 13 ของข้อบญัญัตอิงค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะ เร่ือง การขออนญุาตการจ าหน่าย
สินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2552 
 4. เม่ือพนกังานท้องถ่ิน ตรวจสอบความถกูต้อง ความสมบรูณ์ของค าขออนญุาต ตามข้อ 13 แล้ว จะออก
ใบอนญุาต ตามแบบท่ีก าหนด 
 5. ผู้ได้รับใบอนญุาต ต้องช าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราท่ีก าหนด ภายใน 15 วนั นบัแตว่นัออกใบอนญุาต หากไม่
ช าระคา่ธรรมเนียมตามก าหนด ต้องช าระคา่ปรับเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของคา่ธรรมเนียมค้างช าระ 
 6. ผู้ รับใบอนญุาต ขอตอ่ใบอนญุาต ตอ่พนกังานท้องถ่ิน ตามแบบท่ีก าหนดพร้อมช าระคา่ธรรมเนียมก่อน
ใบอนญุาตสิน้อาย ุ
 7. ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปี นบัแตว่นัออกใบอนญุาต 
 8. กรณียกเลิก ถึง ขอใบอนญุาต ให้ย่ืนค าขอตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน ตามแบบท่ีก าหนด 
 9. กรณีเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทสิน้ค้า ให้ย่ืนค าขอตอ่เจ้าหนกังานท้องถ่ิน ตามแบบท่ีก าหนด 
 10. กรณีใบอนญุาตช ารุด สญูหาย ย่ืนค าขอตอ่ เจ้าพนกังานท้องถ่ินตามแบบท่ีก าหนดเพ่ือขอรับใบแทน ภายใน 15 
วนั นบัแตว่นัเกิดเหต ุ
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนค า
ขอรับใบอนญุาตจ าหนา่ย
สินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะพร้อมหลกัฐานท่ี
ท้องถ่ินก าหนด 

5 นาที -  

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ 1 ชัว่โมง - หากผู้ขอ
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ถกูต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนค า
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือ
ด าเนินการหากไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนัน้ให้
จดัท าบนัทกึความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอลง
นามไว้ในบนัทึกนัน้ด้วย 
 
 

ใบอนญุาตไม่
แก้ไขค าขอหรือไม่
สง่เอกสารเพิ่มเตมิ
ให้ครบถ้วนตามท่ี
ก าหนดในแบบ
บนัทกึความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าท่ีสง่คืนค า
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุหง่
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัฯิ 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน
สขุลกัษณะกรณีถกูต้อง 
ตามหลกัเกณฑ์ด้าน
สขุลกัษณะเสนอพิจารณา
ออกใบอนญุาตกรณีไม่ 
ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ด้าน
สขุลกัษณะแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สขุลกัษณะ 
 
 

20 วนั - ภายใน 30 วนันบั
แตว่นัท่ีเอกสาร
ถกูต้องและ
ครบถ้วน (ตาม
พ.ร.บ. การ
สาธารณสขุ พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ.วิธี
ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครอง (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2557) 

4) - การแจ้งค าสัง่ออก 8 วนั - ในกรณีท่ีเจ้า
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ใบอนญุาต/ค าสัง่ไม่
อนญุาต 
1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพ่ือ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร 
 2. กรณีไมอ่นญุาต 
แจ้งค าสัง่ไมอ่อกใบอนญุาต
จ าหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะแก่ผู้ขออนญุาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ 

พนกังานท้องถ่ิน
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีค าสัง่ไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จพิจารณา 
แล้วเสร็จพร้อม
ส าเนาแจ้ง 

5) - 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสัง่อนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด 
 
 

1 วนั - กรณีไมช่ าระตาม
ระยะเวลาท่ี
ก าหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ่มขึน้อีก
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินท่ีค้าง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วนั 
14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
 ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แผนท่ีสงัเขป
แสดงท่ีตัง้
จ าหนา่ยอาหาร 
(กรณีเร่ขายไม่
ต้องมีแผนท่ี) 

- 1 1 ฉบบั  

2) ใบรับรองแพทย์
ของผู้ขอรับ
ใบอนญุาตและผู้
จ าหนา่ยอาหาร
หรือเอกสาร
หลกัฐานท่ีแสดง
วา่ผา่นการอบรม
หลกัสตูร
สขุาภิบาลอาหาร 
(กรณีจ าหนา่ย
สินค้าประเภท
อาหาร) 

- 1 0 ฉบบั  
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

     (ก) จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หน่ึงท่ีใดโดยปกตฉิบับละไม่เกิน 500 บาทต่อปี 
     (ข) จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายฉบับละไม่เกิน  50  บาทต่อปี 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  สายตรงองค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะโทรศพัท์ 073-621020-2 

หมายเหตุ - 
2) ช่องทางการร้องเรียน ตู้ รับเร่ืองราวร้องทกุข์หน้าองค์การบริหารส่วนต าบลมโูนะ 

หมายเหตุ - 
3) ช่องทางการร้องเรียน ไปรษณีย์/ท่ีอยู่อบต.มโูนะ 49/1 ม.1 ต.มโูนะอ.สไุหงโก-ลกจ.นราธิวาส 96120 

หมายเหตุ - 
4) ช่องทางการร้องเรียน http://www.munok.go.th 

หมายเหตุ - 
5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

     ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

19. หมายเหตุ 
- 

วันท่ีพมิพ์ 29/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย องค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะ

อ าเภอสไุหงโก-ลกจงัหวดั
นราธิวาสสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 




