
 

1 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

คูมือสําหรับประชาชน : การขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1. หลักเกณฑวิธีการ : เม่ือผูรับอนุญาตประสงคขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ

ใหยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน ภายใน 15 วัน กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป

นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต) เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวา                

เจาพนักงานทองถ่ินจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาต หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะตองชําระ

คาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

 2. เง่ือนไข  

  2.1 ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 

  2.2 ผูประกอบการตองยื่นคําขอตออายุกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 15 วัน หากผูขอตออายุใบอนุญาต

ไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลวตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาต

รายใหม 

  2.3 สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑของเทศบัญญัติ

เทศบาลตําบลตากฟา 

 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานท่ีใหบริการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา                  

อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 60190 
โทรศัพท : 056-241323 

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 
เปดใหบริการ วันจันทรถึงวันศุกร                  

 (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  30 วันทําการ 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคา
ในท่ีหรือทางสาธารณะพรอมหลักฐาน 

15 นาที เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวน
ของเอกสารหลักฐานทันที 
หมายเหตุ : กรณีไมถูกตอง/ครบถวน เจาหนาท่ีแจงตอผูยื่น

1 ชั่วโมง เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
 



 

2 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
คําขอใหแกไข/เ พ่ิมเติม เพ่ือดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนั้น ใหจัดทําบันทึกความบกพรอง              
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น เ พ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยใหเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลงนามไว
ในบันทึกนั้นดวย 

3) การพิจารณา 
เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดานสุขลักษณะ 
หมายเหตุ : 1. กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ
เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต  
 2. กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ
แนะนําใหปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ 

20 วันทําการ เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
 

4) - 
การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต 
หมายเหตุ : 1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจงการอนุญาตแก                 
ผูขออนุญาตทราบ เพ่ือมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลา              
ท่ี ท อ ง ถ่ิ น กํ าหนด หากพ น กํ าหนดถื อว า ไม ประสงค                  
จะรับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร                                                                                                
  2. ก ร ณี ไม อนุ ญาตให ต ออายุ ใบอนุ ญาต 
แจงคําสั่ งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคา                 
ในท่ีหรือทางสาธารณะ แกผูขอตออายุ ใบอนุญาตทราบ             
พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ 

8 วันทําการ เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
 

5) - 
ชําระคาธรรมเนียม 
หมายเหตุ : กรณีมีคําสั่งอนุญาตตออายุใบอนุญาต 

1 วันทําการ เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 
หมายเหตุ : ของผูขอรับใบอนุญาตพรอมเซ็นรับรองสําเนาและลงวันท่ี 

กรมการปกครอง 

 
 

  



 

3 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
2) 

 
สําเนาทะเบียนบาน 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 
หมายเหตุ : ของผูขอรับใบอนุญาตพรอมเซ็นรับรองสําเนาและลงวันท่ี 

กรมการปกครอง 

3) 
 

รูปถายหนาตรง 
 ฉบับจริง 2 ฉบับ 
 สําเนา  0 ฉบับ 
หมายเหตุ : ขนาด 1x1.5 นิ้ว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา                
ของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจําหนาย 

- 

4) 
 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีจําหนายสินคาพอสังเขป 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 
หมายเหตุ : กรณีเรขายไมตองมีแผนท่ี พรอมเซ็นรับรองสําเนาและ          
ลงวันท่ี 

- 

5) 
 

ใบรับรองแพทยหรือเอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาผานการอบรม
หลักสูตรสุขภิบาลอาหาร 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  0 ฉบับ 
หมายเหตุ : กรณีจําหนายสินคาประเภทอาหาร ของผูขอรับใบอนุญาต
และผูชวยจําหนาย 

- 

6) 
 

ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 
หมายเหตุ : ฉบับจริงหรือสําเนาอยางใดอยางหนึ่ง 

- 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) ประเภทวางขาย 
หมายเหตุ : ตอป 

100 บาท 
 

2) ประเภทเรขาย 
หมายเหตุ : ตอป 

50 บาท 
 

3) คาเชาท่ีวางขาย 
หมายเหตุ : ตอตารางวาตอเดือน 

50 บาท 
 

 



 

4 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา 
หมายเหตุ : 11 หมู 1 ถนนตากฟา-ทาตะโก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  
โทรศัพท : 056-241323  
เว็บไซต : www.takfacity.go.th 

2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ : เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300 

 
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
 

 


