
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอตอ่อำยุใบอนุญำตจ ำหนำ่ยสนิคำ้ในทีห่รอืทำงสำธำรณะ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงดนิแดงอ าเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลักเกณฑว์ธิกีาร 

 

ผูใ้ดประสงคข์อต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะจะตอ้งยืน่ขอตอ่อายุใบอนุญาตต่อเจา้พนักงานทอ้งถิน่

หรอืเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบภายใน..ระบุ..... วันกอ่นใบอนุญาตสิน้อายุ (ใบอนุญาตมอีายุ 1 ปีนับแต่วันทีอ่อกใบอนุญาต) เมือ่ได ้

ยืน่ค าขอพรอ้มกับเสยีค่าธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกจิการต่อไปไดจ้นกว่าเจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคี าส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาตและ

หากผูข้อต่ออายุใบอนุญาตไม่ไดม้ายืน่ค าขอต่ออายใุบอนุญาตกอ่นวันใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ตอ้งด าเนนิการขออนุญาตใหม่

เสมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม่ 

 

ทัง้นี้หากมายืน่ขอต่ออายุใบอนุญาตแลว้แตไ่ม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเสยีค่าปรับเพิม่ขึน้อกี

รอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระและกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งช าระค่าธรรมเนียมตดิต่อกันเกนิกว่า 2 ครัง้เจา้พนักงาน

ทอ้งถิน่มอี านาจส่ังใหผู้นั้น้หยุดด าเนนิการไวไ้ดจ้นกว่าจะเสยีค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

 

   2. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ (ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้น 

 

 (2) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบการตอ้งถูกตอ้งตามหลักเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่) 

 

   (3) ......ระบุเพิม่เตมิตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่

ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่.... 

 

หมายเหตุ: ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นคู่มอื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพจิารณาแลว้เสร็จ 

 
 

ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองคลงัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงดนิแดงอ.หนองม่วงจ.
ลพบุร/ี15170/ตดิต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหตุ: (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที่
รับผดิชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาทีท่อ้งถิน่เปิดใหบ้รกิาร)) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศุกร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :30 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอต่ออายุใบอนญุาตจ าหน่ายสนิคา้ในที่

หรอืทางสาธารณะพรอ้มหลักฐานทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ใหร้ะบุไปตามบรบิทของทอ้งถิน่)) 

15 นาท ี - 
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของค าขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลักฐานทันท ี

1 ช่ัวโมง - 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

กรณีไม่ถูกตอ้ง/ครบถว้นเจา้หนา้ทีแ่จง้ต่อผูย้ืน่ค าขอใหแ้กไ้ข/

เพิม่เตมิเพือ่ด าเนนิการหากไม่สามารถด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้
ใหจ้ัดท าบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน
ยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดโดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่

ค าขอลงนามไวใ้นบันทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบุไปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 

2.หากผูข้อต่ออายุใบอนุญาตไม่แกไ้ขค าขอหรอืไม่สง่เอกสาร
เพิม่เตมิใหค้รบถว้นตามทีก่ าหนดในแบบบันทกึความบกพร่องให ้
เจา้หนา้ทีส่ง่คนืค าขอและเอกสารพรอ้มแจง้เป็นหนังสอืถงึเหตุ
แห่งการคนืดว้ยและแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ (อทุธรณ์ตามพ.ร.บ. 
วธิปีฏบัิตริาชการทางปกครองพ.ศ. 2539) 
)) 

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลักษณะ 

กรณีถูกตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะเสนอพจิารณาออก
ใบอนุญาต 

กรณีไม่ถูกตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะแนะน าใหป้รับปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบุไปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 

2. กฎหมายก าหนดภายใน 
30 วันนับแต่วันทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถว้น 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. 

วธิปีฏบัิตริาชการทางปกครอง (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2557) 
)) 

20 วัน - 
 

4) กำรพจิำรณำ 

การแจง้ค าส่ังออกใบอนญุาต/ค าส่ังไม่อนุญาตใหต้อ่อายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนญุาต 

มหีนังสอืแจง้การอนญุาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่ก าหนดหากพน้ก าหนดถอื
ว่าไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาตเวน้แตจ่ะมเีหตุหรอืขอ้แกต้ัวอัน

สมควร 
   2. กรณไีม่อนญุาตใหต้่ออายุใบอนุญาต 
แจง้ค าส่ังไมอ่นญุาตใหต้่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในที่

หรอืทางสาธารณะแกผู่ข้อต่ออายุใบอนุญาตทราบพรอ้มแจง้
สทิธใินการอทุธรณ์ 
 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ใหร้ะบุไปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไม่อาจออกใบอนญุาตหรอืยังไม่
อาจมคี าสัง่ไม่อนญุาตไดภ้ายใน 30 วันนับแต่วันทีเ่อกสาร
ถูกตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆ
ละไม่เกนิ 15 วันและแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่
วันทีพ่จิารณาแลว้เสร็จทัง้นี้หากเจา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายัง

8 วัน - 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ไม่แลว้เสร็จใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบถงึเหตุแห่ง
ความล่าชา้ทุก 7 วันจนกว่าจะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนา
แจง้ก.พ.ร. )) 

5) กำรพจิำรณำ 
ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมคี าส่ังอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 

แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ทีท่อ้งถิน่ก าหนด 
 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบ้รกิารสว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบุไปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 

2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาทีก่ าหนดจะตอ้งเสยีค่าปรับเพิม่ขึน้
อกีรอ้ยละ 20 ของจ านวนเงนิทีค่า้งช าระ)) 

1 วัน - 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

- 

3) 

 

แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ ัง้จ ำหนำ่ยสนิคำ้ (กรณีเร่ขำยไมต่อ้งมแีผน

ที)่ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
ก าหนด) 

- 

4) 
 

ใบรบัรองแพทยข์องผูข้อรบัใบอนุญำตและผูช่้วยจ ำหนำ่ยอำหำร
หรอืเอกสำรหลกัฐำนทีแ่สดงวำ่ผำ่นกำรอบรมหลกัสูตรสุขภบิำล

อำหำร (กรณีจ ำหนำ่ยสนิคำ้ประเภทอำหำร) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
ก าหนด) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัรำค่ำธรรมเนยีมต่ออำยุใบอนุญำตจ ำหน่ำยสนิคำ้ในทีห่รอืทำง

ส ำ ธ ำ ร ณ ะ 
     (ก) จ ำหนำ่ยโดยลกัษณะวธิกีำรจดัวำงสนิคำ้ในทีห่นึง่ทีใ่ดโดย

ป ก ติ ฉ บ ั บ ล ะ ไ ม่ เ ก ิ น  500 บ ำ ท ต่ อ ปี 
     (ข) จ ำหนำ่ยโดยลกัษณะกำรเรข่ำยฉบบัละไมเ่กนิ  50  บำทต่อ
ปี 

 
(หมายเหตุ: (ระบุตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 
 

 

ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 



ล ำดบั ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงดนิแดงอ.หนองม่วงจ.ลพบุร ี15170 โทรศพัท ์036-689866 

(หมายเหตุ: -) 
2) ศูนยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหตุ: ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอรม์ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่)) 

 

หมำยเหตุ 

การแจง้ผลการพจิารณา 
 

19.1 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคี าส่ังไม่อนญุาตไดภ้ายใน 30 วันนับแต่วันทีเ่อกสาร
ถูกตอ้งและครบถว้นใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆละไมเ่กนิ 15 วันและใหแ้จง้ต่อผูย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่

วันทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 
19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ

ถงึเหตุแห่งความล่าชา้ทุก 7 วันจนกว่าจะพจิารณาแลว้เสร็จพรอ้มส าเนาแจง้ก.พ.ร. ทราบทุกครัง้ 
 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน:การขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภูมภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนญุำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ. 2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:พระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:ส าเนาคู่มอืประชาชน 28/09/2015 16:15 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มูลคู่มอืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คู่มอื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


