
คูมือสําหรับประชาชน : การขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
หนวยงานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลดอนชาง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน กระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ วิธีการ

ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จะตองย่ืนขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน
หรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ ภายใน..ระบุ..... วัน กอนใบอนุญาตส้ินอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อ
ไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะมีคําส่ังไมตออายุใบอนุญาต
และหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมาย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตส้ินสุดแลว ตองดําเนินการขออนุญาตใหม
เสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม

ทั้งนี้หากมาย่ืนขอตออายุใบอนุญาตแลว แตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนด จะตองเสียคาปรับเพิ่มขึ้นอีก
รอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระ และกรณีที่ผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้ง เจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน

2. เงื่อนไขในการย่ืนคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน)

(1) ผูประกอบการตองย่ืนเอกสารที่ถูกตองและครบถวน

(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถ่ิน)

(3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการสวนทองถ่ิน
กําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน....

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ

ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
องคการบริหารสวนตําบลดอนชาง อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน
ที่อยู 304 หมูที่ 1 ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
40000
โทรศัพท : 043-424305 โทรศัพท/โทรสาร : 043-424304
website:http://www.donchang.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร

ผูขอรับใบอนุญาตย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่
หรือทางสาธารณะ พรอมหลักฐานที่ทองถ่ินกําหนด
(หมายเหตุ: -)

15 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลดอนชาง อําเภอ
เมืองขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน

2) การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของคําขอ และความครบถวน

1 ช่ัวโมง องคการบริหารสวน
ตําบลดอนชาง อําเภอ

http://www.donchang.go.th


ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ
ของเอกสารหลักฐานทันที

กรณีไมถูกตอง/ครบถวน เจาหนาที่แจงตอผูย่ืนคําขอให
แกไข/เพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดใน
ขณะนั้น ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานย่ืนเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยใหเจาหนาที่
และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย

(หมายเหตุ: (
))

เมืองขอนแกน จังหวัด
ขอนแกน

3) การพิจารณา
เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดานสุขลักษณะ

กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต

กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ แนะนําให
ปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ

(หมายเหตุ: (
))

20 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลดอนชาง อําเภอ
เมืองขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน

4) การพิจารณา
การแจงคําส่ังออกใบอนุญาต/คําส่ังไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต

1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ทองถ่ินกําหนด หากพนกําหนดถือ
วาไมประสงคจะรับใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอัน
สมควร

2. กรณีไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
แจงคําส่ังไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคา

ในที่หรือทางสาธารณะแกผูขอตออายุใบอนุญาตทราบ พรอม
แจงสิทธิในการอุทธรณ

(หมายเหตุ: -)

8 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลดอนชาง อําเภอ
เมืองขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน

5) การพิจารณา
ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําส่ังอนุญาตตออายุใบอนุญาต)

แจงใหผูขออนุญาตมาชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทองถ่ินกําหนด

(หมายเหตุ: -)

1 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลดอนชาง อําเภอ
เมืองขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

-

2) สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

-

3) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจําหนายสินคา (กรณีเรขายไมตองมีแผน
ที่)
ฉบับจริง 1 ฉบับ

-



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการสวนทองถ่ินประกาศ
กําหนด)

4) ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจําหนายอาหาร
หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงวาผานการอบรมหลักสูตรสุขภิบาล
อาหาร (กรณีจําหนายสินคาประเภทอาหาร)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการสวนทองถ่ินประกาศ
กําหนด)

-

คาธรรมเนียม
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)

1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทาง
สาธารณะ

(ก) จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดโดย
ปกติ  ฉบับละไมเกิน 500 บาทตอป

(ข) จําหนายโดยลักษณะการเรขาย  ฉบับละไมเกิน 50 บาท
ตอป

(หมายเหตุ: (ระบุตามขอกําหนดของทองถ่ิน))

คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ

1) องคการบริหารสวนตําบลดอนชาง อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  ที่อยู 304 หมูที่ 1 ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน 40000 โทรศัพท : 043-424305 โทรศัพท/โทรสาร : 043-424304
website:http://www.donchang.go.th
(หมายเหตุ: -)

2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

3) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ช้ัน 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ ชื่อแบบฟอรม

1) แบบคําขอใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอรม ใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน))

หมายเหตุ
การแจงผลการพิจารณา

19.1 ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ิน ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตไดภายใน 30 วัน นับแตวันที่เอกสาร
ถูกตองและครบถวน ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆ ละไมเกิน 15 วัน และใหแจงตอผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับ
แตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ

http://www.donchang.go.th
www.1111.go.th
www.pacc.go.th
www.facebook.com/PACC.GO.TH
mailto:pacc@gmail.com


19.2 ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามขอ 19.1 ใหแจงเปนหนังสือให ผูย่ืนคําขอทราบ
ถึงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสําเนาแจง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง

ชื่อกระบวนงาน: การขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวย
เดียว)
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:

1)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ใหบริการ: ทองถ่ิน
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 30.0

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:

จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ อบต.ดอนชาง นันทนภัส
สําเนาคูมือประชาชน 09/09/2015 14:19

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันท่ีเผยแพรคูมือ: -

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่


