
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอตอ่อายใุบอนญุาตจําหนา่ยสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลอใุดเจรญิ อําเภอควนกาหลง จังหวดัสตลู กระทรวงสาธารณสขุ  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ ์วธิกีาร 
 
 ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนุญาตจําหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ จะตอ้งยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่
หรอืเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ ภายใน..30... วนั กอ่นใบอนุญาตสิน้อาย ุ(ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปี นับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต) เมือ่ได ้
ยืน่คําขอพรอ้มกบัเสยีคา่ธรรมเนยีมแลว้ใหป้ระกอบกจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคํีาสัง่ไมต่อ่อายใุบอนุญาต 
และหากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมไ่ดม้ายืน่คําขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่นวนัใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ ตอ้งดําเนนิการขออนุญาตใหม่
เสมอืนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม ่
 
 ทัง้นีห้ากมายืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตแลว้ แตไ่ม่ชาํระคา่ธรรมเนยีมตามอตัราและระยะเวลาทีกํ่าหนด จะตอ้งเสยีคา่ปรับเพิม่ขึน้อกี
รอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชาํระ และกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งชาํระคา่ธรรมเนยีมตดิตอ่กันเกนิกวา่ 2 ครัง้ เจา้พนักงาน
ทอ้งถิน่มอํีานาจสัง่ใหผู้นั้น้หยดุดําเนนิการไวไ้ดจ้นกวา่จะเสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ปรับจนครบจํานวน 
 
   2. เงือ่นไขในการยืน่คําขอ (ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถิน่) 
 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น 
 
 (2) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่) 
 
   (3) ......ระบเุพิม่เตมิตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่
กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดของทอ้งถิน่.... 
 
 หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลอใุดเจรญิ โทร  074 775080  โทรสาร  
074 775081/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ที่
รับผดิชอบ 
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีท่อ้งถิน่เปิดใหบ้รกิาร))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 30 วนั 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่คําขอตอ่อายใุบอนุญาตจําหน่ายสนิคา้ในที่
หรอืทางสาธารณะ พรอ้มหลกัฐานทีท่อ้งถิน่กําหนด 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร สว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่))  

15 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลอใุดเจรญิ อําเภอ
ควนกาหลง จังหวดัสตลู 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของคําขอ และความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทนัท ี

1 ชัว่โมง องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลอใุดเจรญิ อําเภอ
ควนกาหลง จังหวดัสตลู 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
    กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้น เจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่คําขอให ้
แกไ้ข/เพิม่เตมิเพือ่ดําเนนิการ หากไม่สามารถดําเนนิการไดใ้น
ขณะนัน้ ใหจั้ดทําบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอื
หลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด โดยใหเ้จา้หนา้ที่
และผูย้ืน่คําขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร สว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 
2.หากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไมแ่กไ้ขคําขอหรอืไมส่ง่เอกสาร
เพิม่เตมิใหค้รบถว้น ตามทีกํ่าหนดในแบบบนัทกึความบกพร่อง
ใหเ้จา้หนา้ทีส่ง่คนืคําขอและเอกสาร พรอ้มแจง้เป็นหนังสอืถงึ
เหตแุหง่การคนืดว้ย และแจง้สทิธใินการอทุธรณ์ (อทุธรณ์ตาม 
พ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
))  

 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีด่า้นสขุลกัษณะ 
    กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ เสนอพจิารณา
ออกใบอนุญาต 
     กรณีไมถู่กตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะ แนะนําให ้
ปรับปรุงแกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร สว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. กฎหมายกําหนดภายใน  
30 วนั นับแตว่นัทีเ่อกสารถกูตอ้งและครบถว้น 
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2557) 
))  

20 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลอใุดเจรญิ อําเภอ
ควนกาหลง จังหวดัสตลู 

 

4) การพจิารณา 
การแจง้คําสัง่ออกใบอนุญาต/คําสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิน่กําหนด หากพน้กําหนดถอื
วา่ไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาต เวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้แกต้ัวอนั
สมควร 
   2. กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาต 
        แจง้คําสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาตจําหน่ายสนิคา้
ในทีห่รอืทางสาธารณะแกผู่ข้อตอ่อายใุบอนุญาตทราบ พรอ้ม
แจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร สว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยัง
ไมอ่าจมคํีาสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนั นับแตว่นัทีเ่อกสาร
ถกูตอ้งและครบถว้น ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆ 
ละไมเ่กนิ 15 วนั และแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนันับแต่
วนัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ ทัง้นีห้ากเจา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายัง

8 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลอใุดเจรญิ อําเภอ
ควนกาหลง จังหวดัสตลู 

 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
ไมแ่ลว้เสร็จ ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่คําขอทราบถงึเหตแุห่ง
ความลา่ชา้ทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จ พรอ้มสาํเนา
แจง้ ก.พ.ร. ))  

5) การพจิารณา 
ชาํระคา่ธรรมเนยีม (กรณีมคํีาสัง่อนุญาตตอ่อายใุบอนุญาต) 
    แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาชาํระคา่ธรรมเนยีมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท่อ้งถิน่กําหนด  
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบ้รกิาร สว่นงาน/หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 
ใหร้ะบไุปตามบรบิทของทอ้งถิน่ 
2. กรณีไมช่าํระตามระยะเวลาทีกํ่าหนด จะตอ้งเสยีคา่ปรับ
เพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชําระ))  

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลอใุดเจรญิ อําเภอ
ควนกาหลง จังหวดัสตลู 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ ัง้จําหนา่ยสนิคา้ (กรณีเรข่ายไมต่อ้งมแีผน
ที)่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
กําหนด) 

- 

4) 
 

ใบรบัรองแพทยข์องผูข้อรบัใบอนุญาต และผูช้ว่ยจําหนา่ยอาหาร 
หรอืเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงวา่ผา่นการอบรมหลกัสูตรสขุภบิาล
อาหาร (กรณีจําหนา่ยสนิคา้ประเภทอาหาร) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่ประกาศ
กําหนด) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) อตัราคา่ธรรมเนยีมตอ่อายุใบอนุญาตจําหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทาง

ส า ธ า ร ณ ะ 
     (ก) จําหนา่ยโดยลกัษณะวธิกีารจดัวางสนิคา้ในทีห่นึง่ทีใ่ดโดย
ป ก ติ   ฉ บ ั บ ล ะ ไ ม่ เ ก ิ น  500 บ า ท ต่ อ ปี  
     (ข) จําหนา่ยโดยลกัษณะการเรข่าย  ฉบบัละไมเ่กนิ  50  บาท
ต่ อ ปี 
 
(หมายเหต:ุ (ระบตุามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลอใุดเจรญิ  หมูท่ี ่1  ตําบลอใุดเจรญิ  อําเภอควนกาหลง  จังหวดัสตลู  91130  โทร 074 

775080  www.udaijarern.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) แบบคําขอใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอรม์ ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของทอ้งถิน่))  
 
หมายเหต ุ

การแจง้ผลการพจิารณา 
 
19.1 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคํีาสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนั นับแตว่นัทีเ่อกสาร
ถกูตอ้งและครบถว้น ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2 ครัง้ๆ ละไมเ่กนิ 15 วนั และใหแ้จง้ตอ่ผูย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับ
แตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 
19.2 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็นหนังสอืให ้ผูย้ืน่คําขอทราบ
ถงึเหตแุหง่ความลา่ชา้ทกุ 7 วนัจนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จ พรอ้มสาํเนาแจง้ ก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนุญาตจําหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การขอตอ่อายใุบอนุญาตจําหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ อบต.อใุดเจรญิ สาวติร ีสําเนา
คูม่อืประชาชน 08/09/2015 11:40 
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วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
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