
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ 

 หน่วยงำนที่ให้บริกำร: องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงสาธารณสุข 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และพิจำรณำอนุญำต 

๑)หลักเกณฑ์ วิธีกำร 

 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ จะต้องยื่นขอต่อใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผดิชอบ ภายใน...ระบ.ุ.. วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอาย๑ุปี นับแต่วันท่ีออก
ใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปไดจ้นกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่
ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตกอ่นวันใบอนุญาตสิ้นสดุแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่
เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม ่

 ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แตไ่ม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มอีกร้อยละ20 ของจ านวนที่ค้างช าระ และกรณีทีผู่้ประกอบการค้างค่าธรรมเนียมติดต่อกันนานเกนิ ๒ ครั้ง เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการได้จนกว่าจะเสยีค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

๒.เงื่อนไขการยื่นค าขอ(ตามทรีะบไุว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

(๑)ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน 

(๒)สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

(๓)ระบไุว้เพิม่เติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น 

หมายเหต:ุขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีทีไ่ด้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน ๗ วัน นับแต่วันพิจารณาแล้วเสรจ็ 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 

 

 

สถำนที่ให้บริกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค ์

จังหวัดชัยภูมิ โทร044-100-941 /ตดิต่อด้วยตนเอง ณ  
หน่วยงาน(หมายเหตุ) 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร ์

(ยกเว้นวดัหยุดทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (พักเที่ยง) 



 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนที่รักผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 วัน 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

๑) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายใุบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหน้า
ทางสาธารณะพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

(หมายเหตุ (๑ ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่รบัผิดชอบให้
ระบุตามบริบทในท้องถิ่น)) 

15 นาที - 

๒) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันท ี

กรณไีม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ด าเนินการ หากไมส่ามารถด าเนินการได้ขณะนั้น 

ให้จัดบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใหเ้จ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้นด้วย 

(หมายเหตุ (๑.ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่รบัผิดชอบให้
ระบุตามบริบทท้องถิ่น๒.หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอ
หรือไมส่่งเอกสารให้ครบถ้วน ตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความบกพร
ร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุ
แห่งการคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์(อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙))) 
 

1  ช่ัวโมง - 

๓) กำรพิจำรณำ 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีดา้นสุขลักษณะ 

กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสขุลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ 

กรณไีม่ถูกต้องตามหลักเกณฑด์้านลักษณะ แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ 
(หมายเหตุ (๑.ระยะให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผดิชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของท้องถิ่น ๒.กฎหมายก าหนดภายใน30วัน นับแต่วนัท่ี
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
มาตรา ๕๖ และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัตริาชการทางกรปกครอง (ฉบับท่ี ๒ ) 
พ.ศ.๒๕๕๗))) 

20  วัน - 

๔) - 
การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาตใหต้่ออายุใบอนุญาต 

๑.กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนญุาต
ภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาต เว้นแต่จะมเีหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 

๒.กรณีไม่อนุญาตใหต้่อใบอนุญาต 

แจ้งค าสั่งไม่อนญุาตให้ต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผู้ขอตดิต่ออายุ

๘  วัน - 



ใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ ์

(หมายเหตุ (๑.ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่รบัผิดชอบให้
เป็นตามบริบทท้องถิ่น ๒.ในกรณทีี่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมคี าสั่งไมอ่นุญาตได้ภายใน30วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน๒ครั้งๆ 
ละไม่เกิน ๑๕ วัน และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน๗ วัน นับแต่วันที่
พิจารณาแล้วเสร็จ ท้ังนี้หากเจา้พนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ 
ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้า ๗วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร.)) 

๕) - 
ช าระค่าธรรมเนยีม(กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่
ท้องถิ่นก าหนด 

(หมายเหตุ (๑.ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่รบัผิดชอบให้
ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น ๒.กรณไีม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด 
จะต้องเสยีค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ)) 
 

๑วัน - 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม(ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

๑) บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

๒) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

๓) แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังจ ำหน่ำยสินค้ำ (กรณีเรข่ำยไม่ต้องมีแผนที่) 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 

ส ำเนำ 1  ฉบับ 

หมำยเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด) 

- 

๔) ใบรับรองแพทย์ของผู้รับใบอนุญำต และผู้ช่วยจ ำหน่ำยอำหำร หรือ
เอกสำรหลกัฐำนที่แสดงว่ำผ่ำนกำรอบรบหลักสูตรสขุำภิบำลอำหำร(กรณี
จ ำหน่ำยสินค้ำประเภทอำหำร) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ  (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด) 

- 

 

 



 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ) 
๑) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ 

(ก) จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจดัวางสินค้าในท่ีหนึ่งที่ใดโดยปกติฉบบัละไม่
เกิน 500 บาทต่อป ี

(ข) จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย ฉบับละไม่เกิน 50 บาทต่อป ี

(หมายเหตุ (ระบุข้อก าหนดของทอ้งถิ่น) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 

 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

๑) ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบ้ำนเพชร 

หมำยเหตุ (องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160  โทร044-
100-941 
 

๒) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลดัส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ (เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑o๓oo / สำยด่วน ๑๑๑๑ /www.๑๑๑๑.go.th / 

ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ เลขที่ ๑ ถ. พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑o๓oo) 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

๑) แบบค ำขออนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต 

(หมำยเหตุ (เอกสำร / แบบฟอรม์ ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่น) 
 

หมำยเหตุ 

การแจ้งผลการพิจารณา 

๑๙.๑  ในกรณเีจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอ่าจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้  ภายใน  30 วัน นับเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกได้ไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วันและแจ้งให้ต่อผู้ทราบค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่
พิจารณาแล้วเสร็จ 

๑๙.๒   ในกรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นยังพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ   ๑๙.๑ ให้แจง้เป็นหนังสือให้ ผู้ยื่นค า
ขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าของทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแลว้เสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

 

 

 



 

 

ชื่อกระบวนงำน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือสำธำรณะ 

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมอนำมัย กรมอนำมัย กรมอนำมัย 

ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและท้องถิ่น(กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสรจ็ใน
หน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง 

๑) พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕o 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 

กฎหมำยบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย/ข้อก ำหนด ฯลฯ :๓0.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอต่อใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ องค์บริหารสว่นต าบลบ้านเพชร 

 

 

 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรบัประชาชน 

 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 


