
คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานบริหารงานทัว่ไป ในวนัและเวลาราชการ  ( วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ) 

 ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  -  ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั มีอ านาจออกเทศบญัญติัวา่ดว้ยการจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะในเขตเทศบาล

ต าบลสิริเวยีงชยั  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  ๖๐, ๖๑, ๖๒, ๖๓ และมาตรา ๖๕  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และแกไ้ขเพ่ิมเติม ประกอบดว้ย มาตรา ๔๓ , ๕๔  , ๕๕ , ๕๘ , ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบญัญติัการ        

สาธารณะสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  โดยไดค้วามเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  และผูว้า่

ราชการจงัหวดัเชียงราย  

วธีิการ 

 ผูป้ระกอบการยืน่แบบค าขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ ต่องานบริหารงานทัว่ไป 

 ส านกัปลดั  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ี
สาธารณะ  พร้อมหลกัฐานท่ีเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยัก าหนด   
ระยะเวลา   ๑๕ นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของค าขอ และความครบครัน
ของเอกสารหลกัฐานทนัที  ระยะเวลา ๑ ชัว่โมง 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.เจา้หนา้ท่ีออกตรวจสถานท่ีดา้นสุขลกัษณะ  ระยะเวลา     ๖  วนั งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต / ค  าสัง่ไม่อนุญาต  ระยะเวลา      
๓ วนั 
 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๕.ผูข้อรับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียม (กรณีอนุญาต)  ระยะเวลา 
๑ ชัว่โมง 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 



 

ระยะเวลา 
 ทุกวนัเวน้วนัหยดุราชการ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน      

๑๐  วนัต่อราย 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  พร้อมส าเนาหลกัฐานและ

ลงรายมือช่ือรับรอง  ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมส าเนา                                                                                                           

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น           

 (๓)แผนท่ีสงัเขปแสดงท่ีตั้งกิจการ  (เร่ขายไม่ตอ้งมีแผนท่ีกรณี)      

 (๔)ใบรับรองแพทยข์องผูข้อรับใบอนุญาต (กรณีจ าหน่ายสินคา้ประเภทอาหาร) 

 (๕)อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยัประกาศก าหนด                                                                                    

            

ค่าธรรมเนียม 
 ๑. จ าหน่ายในลกัษณะวธีิการจดัวางสินคา้ในท่ีหน่ึงท่ีใดตามปกติ   ๔๐๐  บาท 

 ๒. พ้ืนท่ีประกอบการ  ตั้งแต่  ๑๐ – ๒๐ ตารางเมตร      ๒๐  บาท 

 ๓.พ้ืนท่ีประกอบการ  ตั้งแต่  ๒๑ – ๓๐ ตารางเมตร      ๓๐  บาท 

 ๔.พ้ืนท่ีประกอบการ  ตั้งแต่  ๓๑ – ๔๐ ตารางเมตร      ๕๐  บาท 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ระบุไวข้า้งตน้   สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานบริหารงานทัว่ไป 

ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์ ๐๕๓ – 

๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๑  หรือ www.siriwiangchai.go.th   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siriwiangchai.go.th/


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การขอต่อใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานบริหารงานทัว่ไป ในวนัและเวลาราชการ  ( วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ) 

 ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  -  ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั มีอ านาจออกเทศบญัญติัวา่ดว้ยการจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะในเขตเทศบาล

ต าบลสิริเวยีงชยั  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  ๖๐, ๖๑, ๖๒, ๖๓ และมาตรา ๖๕  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และแกไ้ขเพ่ิมเติม ประกอบดว้ย มาตรา ๔๓ , ๕๔  , ๕๕ , ๕๘ , ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบญัญติัการ        

สาธารณะสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  โดยไดค้วามเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  และผูว้า่

ราชการจงัหวดัเชียงราย  จึงตราบญัญติัข้ึน 

วธีิการ 

 ผูป้ระกอบการยืน่แบบค าขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ ต่องานบริหารงานทัว่ไป 

 ส านกัปลดั  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค  าขอต่ออายใุบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ี
สาธารณะ  พร้อมหลกัฐานท่ีเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยัก าหนด   
ระยะเวลา   ๑๕ นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของค าขอ และความครบครัน
ของเอกสารหลกัฐานทนัที  ระยะเวลา ๑ ชัว่โมง 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.เจา้หนา้ท่ีออกตรวจสถานท่ีดา้นสุขลกัษณะ  ระยะเวลา     ๖  วนั งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต / ค  าสัง่ไม่อนุญาต  ระยะเวลา      
๓ วนั 
 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๕.ผูข้อรับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียม (กรณีอนุญาต)  ระยะเวลา 
๑ ชัว่โมง 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 



 

ระยะเวลา 
 ทุกวนัเวน้วนัหยดุราชการ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน      

๑๐  วนัต่อราย 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  พร้อมส าเนาหลกัฐานและ

ลงรายมือช่ือรับรอง  ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมส าเนา                                                                                                           

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น           

 (๓)แผนท่ีสงัเขปแสดงท่ีตั้งกิจการ  (เร่ขายไม่ตอ้งมีแผนท่ีกรณี)      

 (๔)ใบรับรองแพทยข์องผูข้อรับใบอนุญาต (กรณีจ าหน่ายสินคา้ประเภทอาหาร) 

 (๕)อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยัประกาศก าหนด                                                                                    

            

ค่าธรรมเนียม 
 ๑. จ าหน่ายในลกัษณะวธีิการจดัวางสินคา้ในท่ีหน่ึงท่ีใดตามปกติ   ๔๐๐  บาท 

 ๒. พ้ืนท่ีประกอบการ  ตั้งแต่  ๑๐ – ๒๐ ตารางเมตร      ๒๐  บาท 

 ๓.พ้ืนท่ีประกอบการ  ตั้งแต่  ๒๑ – ๓๐ ตารางเมตร      ๓๐  บาท 

 ๔.พ้ืนท่ีประกอบการ  ตั้งแต่  ๓๑ – ๔๐ ตารางเมตร      ๕๐  บาท 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ระบุไวข้า้งตน้   สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานบริหารงานทัว่ไป 

ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์ ๐๕๓ – 

๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๑  หรือ www.siriwiangchai.go.th   

 

 

 

 

 

 

http://www.siriwiangchai.go.th/

