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องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอตอ่อายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่กระทรวงสาธารณสุข 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
   ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมี
คำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว
ต้องดำเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
   ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กำหนดจะต้อง
เสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้างชำระและกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
จำนวน 
 2. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
   (2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกำหนดของท้องถิ่น) 
   (3) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ี
ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น.... 
 หมายเหตุ: ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
สถานที่ให้บริการ 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง (อบต.เขาทอง) หมู่
ที่ 1 ตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ 81000 
โทร. 0-7566-4578/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน 
ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าใน
ที่หรือทางสาธารณะพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกำหนด 
(หมายเหตุ: -) 

15 นาท ี

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทอง 

อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินการหากไม่สามารถดำเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยให้
เจ้าหน้าทีแ่ละผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

(หมายเหต:ุ (หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก้ไขคำขอหรือไม่
ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในแบบบันทึก
ความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคำขอและเอกสารพร้อมแจ้ง
เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วยและแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัตริาชการทางปกครองพ.ศ. 
2539))) 

1 ชั่วโมง 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทอง 

อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ 

 

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะกรณีถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะนำให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
(หมายเหตุ:  
           (1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
          (2. กฎหมายกำหนดภายใน   30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน  (ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557))) 

20 วัน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทอง 

อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 
4) การพิจารณา 

การแจ้งคำสั่งออกใบอนุญาต/คำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกำหนดหากพ้นกำหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร 
   2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
แจ้งคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 
(หมายเหตุ: (ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสำเนาแจ้งสำนักก.พ.ร. ทราบ)) 

8 วัน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทองอำเภอ

เมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ 
 

5) การพิจารณา 
ชำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคำสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกำหนด 
(หมายเหตุ: (กรณีไม่ชำระตามระยะเวลาที่กำหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้างชำระ)) 

1 วัน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทองอำเภอ

เมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
สำเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ  - 

- 

2) 
 

สำเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
สำเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ  - 

- 

3) 
 

แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจำหน่ายสินค้า (กรณีเร่ขายไม่ต้องมีแผนที่) 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
สำเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ  (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กำหนด) 

- 

4) 
 

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่ายอาหารหรือ
เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการอบรมหลักสูตรสุขภิบาลอาหาร 
(กรณีจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร) 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
สำเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ  (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
กำหนด) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 
 
ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม  

(บาท / ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ 
     (ก) จำหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติฉบับ
ละไม่เกิน 500 บาทต่อปี 
     (ข) จำหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายฉบับละไม่เกิน  50  บาทต่อปี 
(หมายเหตุ: (ระบุตามข้อกำหนดของท้องถิ่น)) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ 
 
ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ 

1) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง (อบต.เขาทอง) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง  อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 
81000 โทร. 0-7566-4578 
(หมายเหตุ: -) 

2) 
ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
 
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) 
แบบคำขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์มให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่น)) 

 
หมายเหตุ 
 
- 
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องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 

 
ชื่อกระบวนงาน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ : 30.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จำนวนคำขอที่มากท่ีสุด 0 
 จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาทอง  สุปราณีสำเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 23:48 

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ 


