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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลบ้านข่าอาเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตาบลบ้านข่า อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เทศบาลตาบลบ้านข่า
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการกองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลบ้านข่า ตาบลบ้านข่า อาเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-4205-5255 /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออก
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ใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคาสั่ง
ไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้อง
ดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้น
อีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น )
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น )
(3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น ....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอ 15 นาที
ต่ออายุใบอนุญาตจาหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
กาหนด

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคาขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

1 ชั่วโมง

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบล
บ้านข่าอาเภอศรี
สงครามจังหวัด
นครพนม
เทศบาลตาบล
บ้านข่าอาเภอศรี
สงครามจังหวัด
นครพนม

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการหากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

การพิจารณา

3)

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

บริบทของท้องถิ่น
2.หากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่แก้ไข
คาขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วนตามที่
กาหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนคา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)
)
เทศบาลตาบล
(1. ระยะเวลา
บ้านข่าอาเภอศรี ให้บริการส่วนงาน/
สงครามจังหวัด หน่วยงานที่
นครพนม
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. กฎหมาย
กาหนดภายใน
30 วันนับแต่วันที่
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ที่

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การแจ้งคาสั่งออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นกาหนดหากพ้น
กาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตจาหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
แก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
2)
พ.ศ. 2557)
)
เทศบาลตาบล
(1. ระยะเวลา
บ้านข่าอาเภอศรี ให้บริการส่วนงาน/
สงครามจังหวัด หน่วยงานที่
นครพนม
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมี
คาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้ง
การขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
คาสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

5)

ระยะเวลา
ให้บริการ

1 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

พร้อมสาเนาแจ้ง
สานักก.พ.ร.
ทราบ)
เทศบาลตาบล
(1. ระยะเวลา
บ้านข่าอาเภอศรี ให้บริการส่วนงาน/
สงครามจังหวัด หน่วยงานที่
นครพนม
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชาระ
ตามระยะเวลาที่
กาหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จานวนเงินที่ค้าง
ชาระ)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
สาเนาทะเบียน 0
1
ฉบับ
2)
บ้าน
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
แผนที่สังเขป
1
1
ฉบับ
แสดงที่ตั้ง
1) จาหน่ายสินค้า
(กรณีเร่ขายไม่
ต้องมีแผนที่)
ใบรับรองแพทย์ 1
0
ฉบับ
ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตและ
ผู้ช่วยจาหน่าย
อาหารหรือ
เอกสารหลักฐาน
2)
ที่แสดงว่าผ่าน
การอบรม
หลักสูตรสุขภิบาล
อาหาร (กรณี
จาหน่ายสินค้า
ประเภทอาหาร)

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)

16. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(ก) จาหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติฉบับละไม่เกิน 500 บาทต่อปี
(ข) จาหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายฉบับละไม่เกิน 50 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียม 10 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น )

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนกองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตาบลบ้านข่า
หมายเหตุ(สานักงานเทศบาลตาบลบ้านข่า
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2)

เลขที่ 217 หมู่ 1 ตาบลบ้านข่า อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-4205-5255
website: http://www.bkl.go.th , www.facebook.com/bklgoth
)
ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์มให้เป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น )

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

26/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
เทศบาลตาบลบ้านข่าอาเภอศรี
สงครามจังหวัดนครพนมสถ.มท.
-

