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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามัย 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด  
 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด   
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว ถ.เทศบาล ๒ ต.สระแก้ว อ.เมือง   
จ.สระแก้ว 27000  โทร.421371-4 ต่อ 24 โทรสาร 037-242702 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม
ข้อก าหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ (ระบ)ุ 
   2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  
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   (2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว     
เรื่องการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๓๘ ดังนี้  
  1. การจ าหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะผ็จ าหน่ายหรือผู้ช่วยจ าหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้  
   1.1 แต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อย 
   1.2 จัดวางสิ่งของให้เป้นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่นล้ าบริเวณที่ก าหนด ร่มหรือผ้าใบบังแดด รวมทั้ง       
ตัวผู้ค้าต้องไม่ล้ าลงมาในผิวจราจร 
   1.3 แผงส าหรับวางขาย เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ ต้องท าด้วยวัตถุที่แข็งแรง มีขนาดและความสูงจากพื้น
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
   1.4  รักษาความสะอาดบริเวณที่จ าหน่ายสินค้าอยู่เสมอ ทั้งในระหว่างท าการค้าและหลังจากเลิกท า
การค้าแล้ว 
   1.5 จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ 
   1.6 ให้จัดวางสินค้นที่จ าหน่ายบนแผง หรือจัดวางในลักษณะอื่น ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  
   1.7  ห้ามพาด ติดต้ังวางแผงค้าเกาะเกี่ยวสายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการขายรวมตลอด
ถึงการตอกตะปู ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับคอกต้นไม้ หรือต้นไม้โดยเด็ดขาด  
   1.8  ห้ามใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ท่ีใช้เครื่องยนต์มีเสียงดัง 
   1.9 ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือกระท าการโดยวิธีอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดเสียงดังจนเกิด   
เหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
   1.10 ห้ามน ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพื่อจ าหน่ายสินค้า  
   1.11 หยุดประกอบการค้าประจ าสัปดาห์หนึ่งวัน และให้หยุดกรณีมีเหตุพิเศษ เพื่อประโยชน์ของ      
ทางราชการ ตามที่เจ้าพนกงานท้องถิ่นก าหนด 
   1.12 หลังจากเลิกท าการค้า ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการค้าออกจากบริเวณที่   
อนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า 
   1.13 ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค าสั่ง    
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบข้อบังคับและค าสั่งของเทศบาลเมืองสระแก้ว  
  2.  การจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร ในที่หรือทางสาธารณะผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายต้องปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
   2.1 ปฏิบัติตามข้อ 1.1-1.13  
   2.2 แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขนและสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาดเรียบร้อย รวมทั้งสวมรองเท้าขณะ   
เตรียม ท า ประกอบ ปรุง หรือจ าหน่ายอาหาร  
   2.3 ตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผล มีการบาดเจ็บ การถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือ      
ต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย 
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   2.4 ไม่สูบบุหรี่ ขบเคี้ยวรับประทานอาหารในขณะเตรียม ท า ประกอบ ปรุงหรือจ าหน่ายอาหาร    
หรือไม่ไอ จาม รดบนอาหาร 
   2.5  ที่เตรียม ท า ประกอบ ปรุงและวางแผงจ าหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
   2.6 การจ าหน่ายอาหารต้องมีการล้างภาชนะอุปกรณ์ จะต้องมีที่ล้างภาชนะอุปกรณ์และวางสูงจากพื้น
อย่างน้อย 30 เซนติเมตร และต้องไม่ถ่ายเทน้ าล้างภาชนะอุปกรณ์ที่มีเศษอาหารลงพื้น หรือลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ  
   2.7 รักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจ าหน่ายอาหารให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
   2.8 ให้ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะใส่อาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับปะกอบอาหารด้วย
อุปกรณ์ที่สามารถป้องกันฝุ่นละออง แมลงวันและสัตว์ซึ่งเป็นพาหะน าโรค รวมทั้งดูแลรักษาให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
   2.9  ใช้น้ าสะอาดในการท า ปรุง ประกอบ แช่ ล้างอาหารภาชนะเครื่องใช้และปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
   2.10 .ใช้วัสดุ ภาชนะ อุปกรณ์ที่สะอาด ปลอดภัย ส าหรับใส่ หรือเตรียม ท า ประกอบ ปรุงและจ าหน่ายอาหาร 
   2.11 จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย โดยแยกประเภทเป็นแบบแห้งและปียกท่ีถูกสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ  
และไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน้ า หรือทางสาธารณะ 
   2.12  จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญ เนื่องจากการจ าหน่าย 
เตรียม ท า ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 
   2.13 ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักาณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค าสั่ง     
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งของเทศบาลเมืองสระแก้ว  
  3. การเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จ าหน่ายหรือผู้ช่วยจ าหน่ายจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
   3.1 จ าหน่ายสินค้าในบริเวณที่อนุญาตให้จ าหน่ายได้  
   3.2 ต้องแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย 
   3.3 มูลฝอยจากการเร่ขายห้ามทิ้งลงในที่หรือทางสาธารณะ 
   3.4 ในขณะที่เร่ขายสินค้าห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป หรือส่งเสียงดัง จนเกิดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
   3.5 ห้ามน ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้า เพื่อขายสินค้า  
   3.6 หยุดประกอบการค้าประจ าสัปดาห์หนึ่งวัน และให้หยุดกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
   3.7 ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค าสั่งของเจ้า
พนักงาท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ และค าสั่งของเทศบาลเมืองสระแก้ว  
  4. การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
   4.1 ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.1-3.6 
   4.2 อาหารท่ีเร่ขายต้องสะอาด ปลอดภัย 
   4.3 ใช้วัสดุ ภาชนะหีบห่อที่สะอาด ปลอดภัยส าหรับใส่อาหาร  
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   4.4 ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเร่ขายอาหารให้สะอาด และใช้การได้ดี
อยู่เสมอ 
   4.5 จัดอาหารแยกตามประเภทของสินค้าให้เป็นระเบียบ 
   4.6 แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน สะอาดเรียบร้อยและสวมรองเท้าขณะเร่ขายอาหาร  
   4.7 ตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย  
   4.8 ไม่สูบบุหรี่ หรือไอ จาม รดบนอาหารในขณะขาย  
   4.9 ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสารณสุข  
  5.  การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารทางน้ า ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายต้องปฏิบัติ ดังนี้  
   5.1 ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 2.10, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 4.2, 4.5 4.7 และ 4.8 
   5.2 ห้ามทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ าลคลอง 
   5.3 ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค าสั่ง      
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งเทศบาลเมืองสระแก้ว  
  6. ห้ามผู้จ าหน่าย ผู้ช่วยจ าหน่ายประกอบกิจการเมื่อมีเหตุควรเชื่อว่าตนเป็นโรคติดต่อท่ทระบุไว้ หรือเมื่อเจ้า
พนักงานสาธารณสุขได้ตรวจปรากฎว่า คนเป็นพาหะของโรคและได้รับแจ้งความเป็นหนังสือแจ้งว่า ตนเป็นพาหะของ
โรคติดต่อซึ่งระบุไว้ ดังต่อไปนี้ คือ 
   6.1 วัณโรค 
   6.2 อหิวาตกโรค 
   6.3 ไข้ไทฟอยด์ 
   6.4 โรคบิด 
   6.5 ไข้สุกใส 
   6.6 โรคคางทูม 
   6.7  โรคเรื้อน 
   6.8 โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
   6.9 โรคตับอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัส  
   6.10 โรคอ่ืน ๆ ตามที่ทางราชการก าหนด 
  7. ถ้าปรากฏว่าผู้จ าหน่ายหรือผู้ช่วยจ าหน่าย ผู้ใดเป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 6  ซึ่งเจ้า
พนักงานสาธารณสุขเห็นว่า ถ้าอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือมางสาธารณะต่อไป จะก่อให้เกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงแก่สุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาต  
  8. ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้  
   8.1 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 
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   8.2 เงื่อนไขอื่น ๆตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะพร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นก าหนด 

15 นาที กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค า
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดท าบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

1 ชั่วโมง กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่
แก้ไขค าขอหรือไม่
ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วนตามที่
ก าหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนค า
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 
 

ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ 
 
 

20 วัน กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

กฎหมายก าหนด
ภายใน 
30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจ้งค าสั่งออก
ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่
อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาต
แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร 

8 วัน กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายใน 
30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

     2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต
จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ 

จนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมส าเนาแจ้ง
ส านักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
 
 

1 วัน กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

 กรณีไม่ช าระตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินที่ค้าง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ 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 - 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

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  

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

     (ก) จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติฉบับละไม่เกิน 500 บาทต่อปี 
     (ข) จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายฉบับละไม่เกิน  50  บาทต่อปี 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
 ช่องทางการร้องเรียน 1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ กองสาธารณสุขฯ ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว  

                                    2. ทางอินเตอร์เน็ต (http:sakaeocity.go.th) 
                                    3. ทางโทรศัพท์ 037-421371-4 ต่อ 24 โทรสาร 037-242702 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
อนุมัติโดย นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว 
เผยแพร่โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 


