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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลแมคํามี อําเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร  

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลแมคํามี อําเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  30 วัน  

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ   

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลแมคํามี อําเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร /ติดตอดวยตนเอง ณ 

หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดตามหนาท่ีรับผิดชอบ 

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ทองถ่ินเปดใหบริการ) 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ วิธีการ 
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 ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ จะตองย่ืนขอตออายุใบอนุญาตตอเจา

พนักงานทองถ่ินหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ ภายใน..ระบุ..... วัน กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแต

วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงาน

ทองถ่ินจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาต และหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมาย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวัน

ใบอนุญาตสิ้นสุดแลว ตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม  

 

 ทั้งน้ีหากมาย่ืนขอตออายุใบอนุญาตแลว แตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนด จะตองเสียคาปรับ

เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระ และกรณีที่ผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 

ครั้ง เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน  

 

   2. เงื่อนไขในการย่ืนคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน) 

 

   (1) ผูประกอบการตองย่ืนเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน  

 

 (2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 

 

   (3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบท่ีราชการสวน

ทองถ่ินกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน.... 

 

 หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรับใบอนุญาตย่ืนคําขอ

ตออายุใบอนุญาตจําหนาย

สินคาในที่หรือทาง

สาธารณะ พรอมหลักฐานที่

15 นาที องคการบริหาร

สวนตําบลแมคํา

มี อําเภอหนอง

มวงไข จังหวัด

- 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ทองถ่ินกําหนด 
 

แพร 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบความ

ถูกตองของคําขอ และความ

ครบถวนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

    กรณีไมถูกตอง/ครบถวน 

เจาหนาที่แจงตอผูย่ืนคํา

ขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพื่อ

ดําเนินการ หากไมสามารถ

ดําเนินการไดในขณะนั้น ให

จัดทําบันทึกความบกพรอง

และรายการเอกสารหรือ

หลักฐานย่ืนเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด โดยให

เจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลง

นามไวในบันทึกน้ันดวย 

 
 

1 ชั่วโมง องคการบริหาร

สวนตําบลแมคํา

มี อําเภอหนอง

มวงไข จังหวัด

แพร 

(1. ระยะเวลา

ใหบริการ กอง

คลัง/องคการ

บริหารสวนตําบล

แมคํามี 

ระบุไปตาม

ขอบัญญัติ 

2.หากผูขอตออายุ

ใบอนุญาตไม

แกไขคําขอหรือไม

สงเอกสารเพิ่มเติม

ใหครบถวน ตามที่

กําหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพรองให

เจาหนาที่สงคืนคํา

ขอและเอกสาร 

พรอมแจงเปน

หนังสือถึงเหตุแหง

การคืนดวย และ

แจงสิทธิในการ

อุทธรณ (อุทธรณ

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539) 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ตรวจสถานท่ีดาน

สุขลักษณะ 

    กรณีถูกตองตาม

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไมถูกตองตาม

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ 

แนะนําใหปรับปรุงแกไข

ดานสุขลักษณะ 

 
 

20 วัน องคการบริหาร

สวนตําบลแมคํา

มี อําเภอหนอง

มวงไข จังหวัด

แพร 

(1. ระยะเวลา

ใหบริการ กองคลัง 

องคการบริหาร

สวนตําบลแมคํามี 

ใหระบุไปตาม

ขอบัญญัติ   2. 

กฎหมายกําหนด

ภายใน  

30 วัน นับแตวันที่

เอกสารถูกตอง

และครบถวน 

(ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับที่ 

2)  

พ.ศ. 2557) 

) 

4) 

การพิจารณา 
 

การแจงคําสั่งออก

ใบอนุญาต/คําสั่งไม

อนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสือแจงการ

อนุญาตแกผูขออนุญาต

8 วัน องคการบริหาร

สวนตําบลแมคํา

มี อําเภอหนอง

มวงไข จังหวัด

แพร 

(1. ระยะเวลา

ใหบริการ กองคลัง 

องคการบริหาร

สวนตําบลแมคํามี 

ใหระบุไปตาม

ขอบัญญัติ 

2. ในกรณีที่เจา
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ทราบเพื่อมารับใบอนุญาต

ภายในระยะเวลาที่ทองถ่ิน

กําหนด หากพนกําหนดถือ

วาไมประสงคจะรับ

ใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุ

หรือขอแกตัวอันสมควร 

   2. กรณีไมอนุญาตใหตอ

อายุใบอนุญาต 

        แจงคําสั่งไมอนุญาต

ใหตออายุใบอนุญาต

จําหนายสินคาในที่หรือทาง

สาธารณะแกผูขอตออายุ

ใบอนุญาตทราบ พรอมแจง

สิทธิในการอุทธรณ 

 
 

พนักงานทองถ่ิน 

ไมอาจออก

ใบอนุญาตหรือยัง

ไมอาจมีคําสั่งไม

อนุญาตไดภายใน 

30 วัน นับแตวันที่

เอกสารถูกตอง

และครบถวน ให

แจงการขยายเวลา

ใหผูขออนุญาต

ทราบทุก 7 วัน 

จนกวาจะ

พิจารณาแลวเสร็จ 

พรอมสําเนาแจง

สํานัก ก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) 

การพิจารณา 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี

คําสั่งอนุญาตตออายุ

ใบอนุญาต) 

    แจงใหผูขออนุญาตมา

ชําระคาธรรมเนียมตาม

อัตราและระยะเวลาที่

ทองถ่ินกําหนด  

 
 

1 วัน องคการบริหาร

สวนตําบลแมคํา

มี อําเภอหนอง

มวงไข จังหวัด

แพร 

(1. ระยะเวลา

ใหบริการ กองคลัง 

องคการบริหาร

สวนตําบลแมคํามี 

ใหระบุไปตาม

บริบทของทองถ่ิน 

2. กรณีไมชําระ

ตามระยะเวลาท่ี

กําหนด จะตอง

เสียคาปรับเพิ่มขึ้น

อีกรอยละ 20 ของ

จํานวนเงินที่คาง
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   30 วัน 

 

14. งานบริการน้ี ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชน 

องคการบริหาร

สวนตําบลแมคํามี 

อําเภอหนองมวงไข 

จังหวัดแพร 

0 1 ฉบับ - 

2) 

สําเนาทะเบียน

บาน 

องคการบริหาร

สวนตําบลแมคํามี 

อําเภอหนองมวงไข 

จังหวัดแพร 

0 1 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แผนที่สังเขป

แสดงที่ต้ัง

จําหนายสินคา 

(กรณีเรขายไม

ตองมีแผนที่) 

องคการบริหาร

สวนตําบลแมคํามี 

อําเภอหนองมวงไข 

จังหวัดแพร 

1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ 

ตามที่องคการ

บริหารสวนตําบล

แมคํามี ประกาศ

กําหนด) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 

ใบรับรองแพทย

ของผูขอรับ

ใบอนุญาต และ

ผูชวยจําหนาย

อาหาร หรือ

เอกสารหลักฐาน

ที่แสดงวาผาน

การอบรม

หลักสูตรสุขภิ

บาลอาหาร 

(กรณีจําหนาย

สินคาประเภท

อาหาร) 

องคการบริหาร

สวนตําบลแมคํามี 

อําเภอหนองมวงไข 

จังหวัดแพร 

1 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ 

ตามที่องคการ

บริหารสวนตําบล

แมคํามีประกาศ

กําหนด) 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

     (ก) จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหน่ึงท่ีใดโดยปกติ  ฉบับละไมเกิน 500 บาทตอป  

     (ข) จําหนายโดยลักษณะการเรขาย  ฉบับละไมเกิน  50  บาทตอป 

 

 คาธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลแมคํามี)   

 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

ไมมีขอมูลชองทางการรองเรียน 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบคําขอใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอรม ใหเปนไปตามขอขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลแมคํามี ) 
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19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพิมพ 21/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลแมคํามี 

อําเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 
 


