
คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสนิค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

 

 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน

หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน..ระบุ..... วัน ก่อนใบอนญุาตส้ินอายุ (ใบอนญุาตมีอายุ 1 ปี นบัแต่วันที่ออกใบอนญุาต) เมื่อ

ได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานทอ้งถ่ินจะมีค าส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

และหากผู้ขอต่ออายุใบอนญุาตไมไ่ด้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตส้ินสุดแล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่

เสมือนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม ่

 

 ทั้งนีห้ากมายื่นขอต่ออายุใบอนญุาตแล้ว แตไ่ม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีก

ร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 คร้ัง เจ้าพนักงาน

ท้องถ่ินมีอ านาจส่ังให้ผูน้ั้นหยุดด าเนินการไว้ไดจ้นกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

 

   2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของทอ้งถ่ิน) 

 

   (1) ผู้ประกอบการต้องยืน่เอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

 

 (2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 

 

   (3) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนญุาต และตามแบบที่ราชการส่วนท้องถ่ิน

ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 

 

 หมายเหต:ุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนบัระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ

ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

  
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยตามหลกัการปฏิบัตนิั้นสถาน
ประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถ่ินใดให้ยื่นค าขอใบอนญุาต
ในเขตท้องถ่ินนั้น (กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวัง
พร้าว)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนญุาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนญุาตจ าหนา่ยสินค้าในที่

หรือทางสาธารณะ พร้อมหลักฐานที่ท้องถ่ินก าหนด 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ

สันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม ่

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทนัท ี
    กรณีไม่ถูกตอ้ง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจง้ต่อผู้ยื่นค าขอให้

1 ช่ัวโมง องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ
สันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม ่



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนนิการ หากไม่สามารถด าเนนิการได้ใน

ขณะนั้น ให้จัดท าบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยืน่เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบนัทึกนั้นด้วย 

 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถ่ิน 
2.หากผู้ขอตอ่อายุใบอนุญาตไม่แกไ้ขค าขอหรือไมส่่งเอกสาร
เพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ตามที่ก าหนดในแบบบนัทึกความบกพร่อง
ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึง
เหตแุห่งการคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อทุธรณ์ตาม 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
))  

 

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา

ออกใบอนุญาต 
     กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลกัษณะ แนะน าให้

ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถ่ิน 
2. กฎหมายก าหนดภายใน  
30 วัน นับแต่วันทีเ่อกสารถูกต้องและครบถ้วน 
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2557) 
))  

20 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ
สันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม ่
 

4) การพิจารณา 
การแจ้งค าส่ังออกใบอนญุาต/ค าส่ังไม่อนุญาตใหต้อ่อายุ

ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนญุาต 
        มีหนังสือแจ้งการอนญุาตแกผู่้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนด หากพ้นก าหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือขอ้แก้ตัวอนั
สมควร 

   2. กรณีไม่อนญุาตให้ตอ่อายุใบอนุญาต 
        แจ้งค าส่ังไมอ่นญุาตให้ต่ออายุใบอนญุาตจ าหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อม

แจ้งสิทธิในการอุทธรณ ์
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถ่ิน 

2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน ไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยัง
ไม่อาจมีค าส่ังไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นบัแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งการขยายเวลาใหผู้้ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้งส านัก 
ก.พ.ร. ทราบ))  

8 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ

สันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม ่

 

5) การพิจารณา 1 วัน องค์การบริหารส่วน



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าส่ังอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 

    แจ้งให้ผูข้ออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถ่ินก าหนด  
 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถ่ิน 

2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับ
เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงนิที่ค้างช าระ))  

ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ

สันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม ่

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

3) 

 

แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีต้ังจ าหน่ายสินค้า (กรณีเร่ขายไม่ต้องมีแผน

ท่ี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศ
ก าหนด) 

- 

4) 
 

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ช่วยจ าหนา่ยอาหาร 
หรือเอกสารหลักฐานท่ีแสดงว่าผา่นการอบรมหลักสูตรสุขภิบาล

อาหาร (กรณีจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศ
ก าหนด) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง
ส า ธ า ร ณ ะ 
     (1) จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดโดย

ปกติ  ฉบับละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 500 บาท 
  
 

2) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะ (2) จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ี

ใดในงานเทศกาล / นักขัตฤกษ์/แผงลอยช่ัวคราว ฉบับละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
  

 

3) การเร่ขาย 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 



ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) แจ้งผ่านศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ 

(หมายเหต:ุ (ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่องทางการร้องเรียน))  
2) ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

(หมายเหต:ุ (053025200))  
3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน))  

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ช่ือกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนญุาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  

หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมอนามยั กรมอนามัย กรมอนามัย 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วย

เดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนญุาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

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

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พื้นท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอทีน่้อยที่สุด 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มอืประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ อบต.ทา่วังพร้าว 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหนำ้ท่ี 


