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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจาํหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลเมืองเมืองพลอําเภอพลจงัหวดัขอนแก่น 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตจําหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองเมืองพลอําเภอพลจงัหวดัขอนแก่น 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอตอ่อายใุบอนญุาตจําหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการงานสขุาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้มฝ่ายบริการสาธารณสขุกองสาธารณสขุและ

ส่ิงแวดลอ้มเทศบาลเมืองเมืองพลโทรศพัท์ 0 4341 4500 โทรสาร 0 4341 4753/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตจําหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ (ตามเขตประกาศควบคมุการจําหน่ายสินค้าใน

ท่ีหรือทางสาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินกําหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนกังานจราจร) 

จะต้องย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน..15..... วนัก่อนใบอนญุาตสิน้
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อาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปีนบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต) เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกบัเสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการ

ตอ่ไปได้จนกว่าเจ้าพนกังานท้องถ่ินจะมีคําสัง่ไมต่อ่อายใุบอนญุาตและหากผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มาย่ืนคําขอตอ่

อายใุบอนญุาตก่อนวนัใบอนญุาตสิน้สดุแล้วต้องดําเนินการขออนญุาตใหมเ่สมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหม ่

ทัง้นีห้ากมาย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาตแล้วแตไ่มชํ่าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาท่ีกําหนดจะต้องเสียคา่ปรับ

เพิ่มขึน้อีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีค้างชําระและกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างชําระคา่ธรรมเนียมติดตอ่กนัเกินกว่า 2 ครัง้

เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอํานาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุดําเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบจํานวน 

   2. เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

   (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

   (2) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการแตล่ะประเภทกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอตอ่ใบอนญุาตย่ืนคําขอ

ตอ่อายใุบอนญุาตจําหนา่ย

สินค้าในท่ีหรือทาง

สาธารณะพร้อมเอกสาร

หลกัฐานและเจ้าหน้าท่ี

ลงทะเบียนรับคําตอ่

ใบอนญุาตและตรวจสอบ

ความถกูต้องกรณีไม่

ถกูต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าท่ี

แจ้งตอ่ผู้ ย่ืนคําขอให้แก้ไข/

เพิ่มเตมิเพ่ือดําเนินการหาก

ไมส่ามารถดําเนินการได้ใน

ขณะนัน้ให้จดัทําบนัทกึ

ความบกพร่องและรายการ

เอกสารหรือหลกัฐานย่ืน

เพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดโดยให้เจ้าหน้าท่ี

1 วนั - (หากผู้ขอตอ่

ใบอนญุาตไม่

แก้ไขคําขอหรือไม่

สง่เอกสารเพิ่มเตมิ

ให้ครบถ้วนตามท่ี

กําหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีสง่คืนคํา

ขอและเอกสาร

พร้อมแจ้งเป็น

หนงัสือถึงเหตแุหง่

การคืนด้วยและ

แจ้งสิทธิในการ

อทุธรณ์(อทุธรณ์

ตามพ.ร.บ.วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

และผู้ ย่ืนคําขอลงนามไว้ใน

บนัทกึนัน้ด้วย 
 

ปกครอง

พ.ศ.2539)) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน

สขุลกัษณะ 

กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์

ด้านสขุลกัษณะเสนอ

พิจารณาออกใบอนญุาต 

กรณีไมถ่กูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ

แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสขุลกัษณะ 

 
 

2 วนั - - 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีเสนอความเห็นตอ่

ผู้บงัคบับญัชาและผู้ มี

อํานาจอนญุาต 
 

1 วนั - - 

4) 
การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน

อนญุาตและลงนาม 
 

1 วนั - - 

5) 

การพิจารณา 
 

ผู้ขอตอ่ใบอนญุาตชําระ

คา่ธรรมเนียมและรับ

ใบอนญุาต 

 
 

1 วนั - - 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 6 วนั 
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14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แผนท่ีสงัเขป

แสดงท่ีตัง้

จําหนา่ยสินค้า 

(กรณีเร่ขายไม่

ต้องมีแผนท่ี) 

- 1 1 ฉบบั - 

2) 

ใบรับรองแพทย์

ของผู้ขอรับ

ใบอนญุาตและ

ผู้ชว่ยจําหนา่ย

อาหารหรือ

เอกสารหลกัฐาน

ท่ีแสดงวา่ผา่น

การอบรม

หลกัสตูรสขุภิ

บาลอาหาร 

(กรณีจําหนา่ย

สินค้าประเภท

- 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อาหาร) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจาํหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

     (ก) จาํหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ีหน่ึงท่ีใดโดยปกตฉิบับละไม่เกิน 100 บาทต่อปี 

     (ข) จาํหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายฉบับละไม่เกิน  50  บาทต่อปี 

ค่าธรรมเนียม100 บาท 

หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนแจ้งผา่นศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนของเทศบาลเมืองเมืองพล 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

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

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําขอใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มใหเ้ป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 

 

19. หมายเหตุ 

การแจ้งผลการพิจารณา 

19.1 ในกรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินไมอ่าจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีคําสัง่ไมอ่นญุาตได้ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ี

เอกสารถกูต้องและครบถ้วนให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครัง้ๆละไมเ่กิน 15 วนัและให้แจ้งตอ่ผู้ ย่ืนคําขอทราบ

ภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 

19.2 ในกรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินพิจารณายงัไมแ่ล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ย่ืนคํา

ขอทราบถึงเหตแุหง่ความลา่ช้าทกุ 7 วนัจนกวา่จะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมสําเนาแจ้งก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
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วันท่ีพมิพ์ 11/09/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย เทศบาลเมืองเมืองพลสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


