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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรอืทำงสำธำรณะ 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ : ส านักงานเทศบาลต าบลโพทะเล  อ าเภอโพทะเล  จังหวัดพิจติร 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงำน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลโพทะเล 

3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ

ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง : 

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

 

6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บรกิำร : ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ    30  วัน 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การขอตอ่อายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทาง

สาธารณะ 21/05/2558 09:50  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บรกิาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลโพทะเล / ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  

ตั้งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

 ผูใ้ดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรอืเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับ

แตว่ันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกว่าเจ้า

พนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอตอ่อายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต

ก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมอืนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 

 ทั้งนีห้ากมายื่นขอตอ่อายุใบอนุญาตแล้วแตไ่ม่ช าระค่าธรรมเนยีมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้อง

เสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอกีร้อยละ 20 ของจ านวนเงนิที่ค้างช าระและกรณีที่ผูป้ระกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียม

ติดตอ่กันเกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นัน้หยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและ

ค่าปรับจนครบจ านวน 

   2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

 (2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 (3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 

หมำยเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มอืจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเ่จา้หนา้ที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้

ในคู่มอืประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตว่ันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรับใบอนุญาตยื่นค าขอ

ต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่าย

สินค้าในที่หรอืทาง

สาธารณะพร้อมหลักฐาน

ที่ท้องถิ่นก าหนด 
 

15 นาที กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบล

โพทะเล 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ

ถูกต้องของค าขอและ

ความครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

1 ช่ัวโมง กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบล

โพทะเล 

หากผู้ขอต่ออายุ

ใบอนุญาตไม่

แก้ไขค าขอหรือไม่

ส่งเอกสาร
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน

เจ้าหน้าที่แจ้งตอ่ผูย้ื่นค า

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ

ด าเนนิการหากไม่สามารถ

ด าเนนิการได้ในขณะนั้นให้

จัดท าบันทึกความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรอื

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้

เจ้าหน้าที่และผูย้ื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นดว้ย 

 
 

เพิ่มเติมให้

ครบถ้วนตามที่

ก าหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าที่สง่คนื

ค าขอและเอกสาร

พร้อมแจ้งเป็น

หนังสือถึงเหตุ

แหง่การคืนดว้ย

และแจง้สทิธิใน

การอุทธรณ์ 

(อุทธรณ์ตาม

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่

ด้านสุขลักษณะ 

กรณีถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

กรณีไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสุขลักษณะ 

 
 

20 วัน กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบล

โพทะเล 

กฎหมายก าหนด

ภายใน 

30 วันนับแตว่ันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสุขพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง 

(ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2557) 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

4) การพิจารณา 
 

การแจ้งค าสั่งออก

ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่

อนุญาตใหต้่ออายุ

ใบอนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสอืแจ้งการอนุญาต

แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อ

มารับใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด

หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต

เว้นแตจ่ะมีเหตุหรอืข้อแก้

ตัวอันสมควร 

   2. กรณีไม่อนุญาตใหต้่อ

อายุใบอนุญาต 

แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ตอ่

อายุใบอนุญาตจ าหน่าย

สินค้าในทีห่รอืทาง

สาธารณะแก่ผูข้อต่ออายุ

ใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้ง

สิทธิในการอุทธรณ์ 

 
 

8 วัน กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบล

โพทะเล 

ในกรณีที่เจา้

พนักงานท้องถิ่น

ไม่อาจออก

ใบอนุญาตหรอืยัง

ไม่อาจมคี าสั่งไม่

อนุญาตได้ภายใน 

30 วันนับแตว่ันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วนให้

ขยายเวลาออกไป

ได้อกีไม่เกิน 2 

ครั้งๆละไม่เกิน 15 

วันและแจง้ให้ผู้

ยื่นค าขอทราบ

ภายใน 7 วันนับ

แตว่ันที่พิจารณา

แล้วเสร็จทั้งนี้

หากเจา้พนักงาน

ท้องถิ่นพิจารณา

ยังไม่แล้วเสร็จให้

แจ้งเป็นหนังสอืให้

ผูย้ื่นค าขอทราบ

ถึงเหตุแห่งความ

ล่าช้าทุก 7 วัน

จนกว่าจะ

พิจารณาแล้ว

เสร็จพร้อมส าเนา

แจ้ง ก.พ.ร. ) 

5) การพิจารณา 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณี

มีค าสั่งอนุญาตต่ออายุ

1 วัน กองคลัง 

เทศบาลต าบล

กรณีไม่ช าระตาม

ระยะเวลาที่
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ใบอนุญาต) 

แจ้งให้ผูข้ออนุญาตมา

ช าระค่าธรรมเนียมตาม

อัตราและระยะเวลาที่

ท้องถิ่นก าหนด 

โพทะเล ก าหนดจะต้อง

เสียค่าปรับ

เพิ่มขึน้อีกร้อยละ 

20 ของจ านวน

เงินที่ค้างช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วัน 

 

14. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

 ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้ง

จ าหน่ายสินค้า (กรณีเร่

ขายไม่ต้องมีแผนที่) 

- 1 1 ฉบับ  

2) ใบรับรองแพทย์ของผู้

ขอรับใบอนุญาตและ

ผูช่้วยจ าหน่ายอาหาร

หรอืเอกสารหลักฐานที่

- 1 0 ฉบับ  
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

แสดงวา่ผา่นการอบรม

หลักสูตรสุขภิบาล

อาหาร (กรณีจ าหน่าย

สินค้าประเภทอาหาร) 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรอืทำงสำธำรณะ 

     (ก) จ ำหน่ำยโดยลักษณะวิธีกำรจัดวำงสินค้ำในที่หน่ึงท่ีใดโดยปกติฉบับละไม่เกิน 500 บำทต่อปี 

     (ข) จ ำหน่ำยโดยลักษณะกำรเร่ขำยฉบับละไม่เกิน  50  บำทต่อปี 

ค่ำธรรมเนียม  0 บาท 

หมำยเหตุ  - 
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านักงานเทศบาลต าบลโพทะเล   

หมายเหตุ  เลขที ่333 หมู่ที่ 3 ต าบลโพทะเล  อ าเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร  66130   

โทรศัพท์ : 0 5668 1117  โทรสาร : 0 5668 1304 ตอ่ 106  website :  www.phothale.go.th   

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

1) แบบค าขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 

19. หมำยเหตุ 

 การแจ้งผลการพิจารณา 

 19.1 ในกรณีที่เจา้พนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับแต่

วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วนใหข้ยายเวลาออกไปได้อกีไม่เกิน 2 ครั้งๆละไม่เกิน 15 วันและให้แจง้ต่อผูย้ื่นค าขอ

ทราบภายใน 7 วันนับแตว่ันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

 19.2 ในกรณีที่เจา้พนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้

ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจง้ ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
 

http://www.phothale.go.th/

