
 

1 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

คูมือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1. หลักเกณฑวิธีการ : ผูใดประสงคขอใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ตองยื่นขออนุญาต
ตอเจาพนักงานทองถ่ินท่ี โดยยื่นคําขอ พรอมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาต ตามท่ีเทศบัญญัติเทศบาล-              
ตําบลตากฟากําหนด 
 ผูไดรับอนุญาต ตองมารับใบอนุญาต พรอมกับชําระคาธรรมเนียมภายในกําหนด 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับ
หนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถ่ิน หากมิไดมารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด            
จะถือวาสละสิทธิ 
 2. เง่ือนไข  
  2.1 ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 
  2.2 สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ ตองถูกตองตามหลักเกณฑของเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลตากฟา 
  2.3 อ่ืนๆตามท่ีเทศบาลตําบลตากฟากําหนด 
 
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 
ผูขอรับใบอนุญาต ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจําหนายสินคา           
ในท่ีหรือทางสาธารณะพรอมหลักฐาน 

15 นาที เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความ
ครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที 
หมายเหตุ : กรณีไมถูกตอง/ครบถวน เจาหนาท่ีแจงตอ           
ผูยื่นคําขอใหแกไข/เพ่ิมเติม เพ่ือดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนั้น ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและ

1 ชั่วโมง เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
 



 

2 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา             
ท่ีกําหนดโดยใหเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึก
นั้นดวย 

3) การพิจารณา 
เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดานสุขลักษณะ 
หมายเหตุ : กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ 
เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะแนะนําใหปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ 

20 วันทําการ เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
 

4) - 
การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต 
หมายเหตุ :  1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผู
ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลา              
ท่ีทองถ่ินกําหนดหากพนกําหนดถือวาไมประสงคจะรับ
ใบอนุญาต  เวนแต จะ มี เหตุหรื อข อแก ตั ว อันสมควร 
      2. กรณีไมอนุญาต แจงคําสั่งไมออกใบอนุญาต
จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะแกผูขออนุญาต               
ทราบ พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ 

8 วันทําการ เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
 

5) - 
การชําระคาธรรมเนียม 
หมายเหต ุ: กรณีมีคําสั่งอนุญาต 

1 วันทําการ เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 
หมายเหตุ : ของผูขอรับใบอนุญาต พรอมเซ็นรับรองสําเนาและลงวันท่ี  

กรมการปกครอง 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 
หมายเหตุ : ของผูขอรับใบอนุญาต พรอมเซ็นรับรองสําเนาและลงวันท่ี    

กรมการปกครอง 

 
 
 

  



 

3 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
3) 

 
รูปถายหนาตรง 
 ฉบับจริง 3 ฉบับ 
 สําเนา  0 ฉบับ 
หมายเหตุ : ขนาด 1x1.5 นิ้ว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา              
ของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย 

- 

4) 
 

ใบรับรองแพทย 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  0 ฉบับ 
หมายเหตุ : กรณีจําหนายสินคาประเภทอาหาร ของผูขอรับใบอนุญาต
และผูชวยจําหนาย 

- 

5) 
 

ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 
หมายเหตุ : ฉบับจริงหรือสําเนาอยางใดอยางหนึ่ง 

เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 

6) 
 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีจําหนายสินคาพอสังเขป 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 
หมายเหตุ : เซ็นรับรองสําเนา พรอมลงวันท่ี 

- 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) ประเภทวางขาย 
หมายเหตุ : ตอป 

100 บาท 
 

2) ประเภทเรขาย 
หมายเหตุ : ตอป 

50 บาท 
 

3) คาเชาท่ีวางขาย 
หมายเหตุ : ตอป 

50 บาท 
 

 
ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

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



 

4 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
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 
 

 


