
 

 

คูมือสำหรับประชาชน : การขอตออายุใบอนุญาตจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  

หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ วิธีการ 

 

 ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

(ตามเขตประกาศควบคุมการจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เจาพนกังานทองถิ่นกำหนดดวยความเหน็ชอบ

ของเจาพนักงานจราจร) จะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาที่ที่รับผดิชอบ ภายใน..ระบุ..... วัน 

(ระยะเวลาตามที่กำหนดในขอบัญญัติทองถ่ิน) กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวนัที่ออกใบอนุญาต) 

เมื่อไดยื่นคำขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะมีคำสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

และหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคำขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสดุแลว 

ตองดำเนินการขออนุญาตใหมเสมอืนเปนผูขออนุญาตรายใหม 

 

 ทั้งนี้ หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลว แตไมชำระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กำหนด จะตองเสยีคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 

20 ของจำนวนเงินท่ีคางชำระ และกรณีทีผู่ประกอบการคางชำระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้ง 

เจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจสั่งใหผูนั้นหยุดดำเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจำนวน 

 

 2. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามที่ระบุไวในขอบัญญัติทองถ่ิน) 

 (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 

 

 (2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอบญัญัติทองถ่ิน) 

 

 (3) ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต 

และตามแบบท่ีราชการสวนทองถ่ินกำหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ิน 

 

 (4) พื้นท่ีท่ีจะใชประกอบกิจการจะตองไดรบัอนุญาตจากหนวยงานเจาของพ้ืนที่ หรืออยูในเขตผอนผัน เชน 

กรณีขายของรมิถนนจะตองอยูในพื้นที่ท่ีไดรับอนุญาตจากกรมทางหลวง หรือเจาหนาที่จราจร เปนตน 

 

 หมายเหตุ: 

ขั้นตอนการดำเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาทีไ่ดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว 

และแจงผลการพิจารณาภายใน 30 วัน นับแตวันที่เอกสารครบถวน 

  

 

 

 



ชองทางการใหบริการ 

สถานที่ใหบริการ 
(หมายเหตุ: -)  
เทศบาลตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
โทร 081-8779793 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร 
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 
16:30 น.  

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอตออายใุบอนุญาตจำหนายสินคาในที่หรือท
างสาธารณะ พรอมหลักฐานที่ทองถิ่นกำหนด 
(หมายเหตุ:  

15 นาท ี เทศบาลตำบลกงรถ  
อำเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของคำขอ 
และความครบถวนของเอกสารหลกัฐานทันที 
    กรณีไมถูกตอง/ครบถวน 
เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคำขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพ่ือดำเนินการ 
หากไมสามารถดำเนินการไดในขณะนั้น 
ใหจัดทำบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิม
เติมภายในระยะเวลาที่กำหนด 
โดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคำขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 
(หมายเหตุ: 
(หากผูขอตออายุใบอนุญาตไมแกไขคำขอหรือไมสงเอกสารเพ่ิมเติมใหค
รบถวน 
ตามที่กำหนดในแบบบันทึกความบกพรองใหเจาหนาที่สงคนืคำขอและ
เอกสาร พรอมแจงเปนหนังสือถึงเหตุแหงการคืนดวย 
และแจงสิทธิในการอุทธรณ (อุทธรณตาม พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)))  

1 ชั่วโมง เทศบาลตำบลกงรถ  
อำเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 

3) การพิจารณา 
เจาหนาที่ตรวจดานสุขลักษณะ 
    กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ 
เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 
 
 
     กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ 
แนะนำใหปรับปรุงแกไขดานสุขลกัษณะ 
(หมายเหตุ: (กฎหมายกำหนดภายใน 30 วัน 
นับแตวันที่เอกสารถูกตองและครบถวน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 

20 วัน เทศบาลตำบลกงรถ  
อำเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557) 
))  

4) การพิจารณา 
การแจงคำสั่งออกใบอนุญาต/คำสัง่ไมอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต    
มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขออนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนญุาตภา
ยในระยะเวลาที่ทองถิ่นกำหนด 
หากพนกำหนดถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาต 
เวนแตจะมีเหตหุรือขอแกตัวอันสมควร 
    2. กรณีไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 
        
แจงคำสั่งไมออกใบอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ
การเก็บ และขนสิ่งปฏิกลูแกผูขอตออายุใบอนุญาตทราบ 
พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ 
(หมายเหตุ: (ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่น 
ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสั่งไมอนุญาตไดภายใน 30 วัน 
นับแตวันที่เอกสารถูกตองและครบถวน 
ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆ ละไมเกิน 15 วัน 
และแจงใหผูย่ืนคำขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสรจ็ 
ทั้งน้ีหากเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จ 
ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคำขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุก 7 
วันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสำเนาแจงก.พ.ร. ทราบทุกครัง้))  

8 วัน เทศบาลตำบลกงรถ  
อำเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 

5) การพิจารณา 
ชำระคาธรรมเนยีม (กรณีมีคำสั่งอนุญาตตออายุใบอนญุาต)    
ผูขออนุญาตมาชำระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ทองถิ่นกำ
หนดพรอมรบัใบอนุญาต  
(หมายเหตุ: (กรณไีมชำระตามระยะเวลาที่กำหนด 
จะตองเสยีคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของจำนวนเงนิที่คางชำระ)))  

1 วัน เทศบาลตำบลกงรถ  
อำเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 รายการเอกสาร ตัวจริง สำเนา เง่ือนไข  
1 

 
บัตรประจำตัวประชาชน 
 

0 1 (แสดงบัตรและเช่ือมโยงจาก 
ฐานขอมูลของภาครัฐ) 

 

2 
 

สำเนาทะเบียนบาน 
 

0 1 (เชื่อมโยงจากฐานขอมูลของ 
ภาครัฐ) 

 

3 
 

แผนท่ีสังเขปแสดงที่ต้ังจำหนายสินคา 
(กรณีเรขายไมตองมีแผนท่ี) 
 

1 1 ((ถามี) 
เช่ือมโยงจากฐานขอมูลของ 
ภาครัฐ) 

 



 รายการเอกสาร ตัวจริง สำเนา เง่ือนไข  
4 

 
ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต 
และผูชวยจำหนายอาหาร 
(กรณีจำหนายสนิคาประเภทอาหาร) 
 

0 0 (กรณีที่องคกรปกครองสวนทอ
งถ่ินกำหนดในขอบัญญัติทองถ่ิ
นใหเปนเอกสารหรือหลักฐานเ
พิ่มเติม) 

 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

(ก) จำหนายโดยลักษระวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งท่ีใดโดยปกติ ฉบับละ
ไมเกิน 500 บาทตอป 

(ข) จำหนายโดยลักษระการเรขาย ฉบับละไมเกิน 50 บาทตอป 
(หมายเหตุ:(ระบตุามขอกำหนดของทองถ่ิน)  

 คาธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) เทศบาลตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง นครราชสีมา 30240 โทร 081-8779793 

หรือ http://www.kongrod.go.th 
 

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 ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายดวน 1206 / โทรศพัท 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 ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) แบบคำขอใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(หมายเหตุ : (เอกสาร/แบบฟอรม ใหเปนไปตามขอกำหนดของทองถิ่น) 



 

 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมลูการติดตอราชการ 

www.info.go.th 

วันที่คูมือมีผลบังคับใช: 18/09/2562 


