
คู่มือส ำหรับประชำชำน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจ ำหน่วยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล 

 

1.ชื่อกระบวนงำน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
2.หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน  : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล 
3.ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดียว) 
4.หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5.กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 
 1) พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560  
 2) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
พ.ศ.2557 
6.ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 
7.พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น 
8.กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560  ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30 วัน 
9.ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน :  0 
 จ ำนวนเฉลี่ยค ำขอท่ีมำกที่สุด : 0 
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด : 0 
10.ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
11.ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 1) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) / ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08.30-16.30 น. (มีพักเท่ียง 12.00-13.00 น.) 
12.หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 1.หลักเกณฑ์วิธีการ 
   ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน 15 วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับ
แต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อน วัน
ใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 
20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
 



 2.เงื่อนไขการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
     (2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณา ภายใน 7 วัน นับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13.ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน รำยละเอียดของข้ันตอน
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค า
ขอต่ออายุใบอนุญาต
จ าหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ พร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

10 นาที กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(1.ระยะเวลาให้บริการ
ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น) 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าขอและ
ความครบถ้วนของเอกสร
หลักฐานทันที กรณีไม่
ถูกต้อง/ครบถ้วน 
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค า
ขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติม เพ่ือ
ด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้น
ให้จัดท าบันทึกความ
บกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้นด้วย 

45 นาที กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(1.ระยะเวลาให้บริการ
ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตาม
บริบทท้องถิ่น 
2.หากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอ
หรือไม่ส่งเอกสาร
เพ่ิมเติมให้ครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดในแบบ
บันทึกความบกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอ
และเอกสารพร้อมแจ้ง
เป็นหนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ 
ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539) 



ที ่ ประเภทข้ันตอน รำยละเอียดของข้ันตอน
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

3) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่
ด้านสุขลักษณะ กรณี
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอเพ่ือ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ 

15 วัน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(1.ระยะเวลาให้บริการ
ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น 
2.กฎหมายก าหนด
ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2557) 

4)  การแจ้งค าสั่งออก
ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่
อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
1.กรณีอนุญาต มีหนังสือ
แจ้งการอนุญาตทราบเพื่อ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาท้องถิ่นก าหนด
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร 
2.กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต แจ้งค าสั่ง
ไมอ่นุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะแก่
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์ 

7 วัน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(1.ระยะเวลาให้บริการ
ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น 
2.ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ
มีค าสั่งไม่อนุญาตได้ 
ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้งการ
ขยายเวลาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบ ทุก 7 วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็จพร้อมส าเนาแจ้ง 
ส านัก ก.พ.ร. ทราบ) 



ที ่ ประเภทข้ันตอน รำยละเอียดของข้ันตอน
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

5)  ช าระค่าธรรมเนียม (กรณี
มีค าสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต) แจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ท้องถิ่น
ก าหนด 

1 วัน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(1.ระยะเวลาให้บริการ
ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ระบุไป
ตามบริบทของท้องถิ่น 
2.กรณีไม่ช าระตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีก ร้อยละ 20 
ของจ านวนเงินที่ค้าง
ช าระ) 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 23 วัน 
14.งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
     ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15.รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำรฉบับ

จริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน - - 1 ฉบับ  
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน - - 1 ฉบับ  

 
15.2) เอกสำรอ่ืนๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้ง
จ าหน่ายอาหาร (กรณีเร่
ขายไม่ต้องมีแผนที่) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ ตามที่
ราชการส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด 
 



ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

2) ใบรับรองแพทย์ของผู้
ขอรับใบอนุญาตและผู้
จ าหน่ายอาหารหรือ
เอกสารหลักฐานที่แสดง
ว่าผ่านการอบรม
หลักสูตรสุขาภิบาล
อาหาร(กรณีจ าหน่าย
สินค้าประเภทอาหาร) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ ตามที่
ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนด) 

 
16.ค่ำธรรมเนียม 
 1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่อำยุใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ 
  (ก)จ ำหน่ำยโดยลักษณะวิธีกำรจัดวำงสินค้ำในที่หนึ่งท่ีใดโดยปกติฉบับละไม่เกิน 500 บำทต่อปี 
  (ข)จ ำหน่ำยโดยลักษณะกำรเร่ขำยฉบับละไม่เกิน 50 บำทต่อปี 
 
17.ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1) ช่องทำงกำรร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์ร้องเรียนตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ  
              หมายเหตุ (องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล) 
 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
              หมายเหตุ (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ.   
              111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
 
18.ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
    (เอกสาร/แบบฟอร์มให้เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 


