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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
หนวยงานที่รับผิดชอบ:กรมอนามัย
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทาง
สาธารณะ 21/05/2558 09:50
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู
ในเขตทองถิ่นใดใหยื่นคําขอใบอนุญาตในเขตทองถิ่นนั้น (ระบุกลุม/กอง/ฝายที่รับผิดชอบในการ
ใหบริการในเขตทองถิ่นนั้น)/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดตามหนาที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ทองถิ่นเปดใหบริการ)
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑวิธีการ
ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะจะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจา
พนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป
นับแตวันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวา
เจาพนักงานทองถิ่นจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตและหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุ
ใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลวตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม
ทั้งนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดจะตองเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระและกรณีที่ผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียม
ติดตอกันเกินกวา 2 ครั้งเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น)
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถิ่น)
(3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการ
สวนทองถิ่นกําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่
ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคํา 15 นาที
ขอตออายุใบอนุญาต
จําหนายสินคาในที่หรือ
ทางสาธารณะพรอม
1)
หลักฐานที่ทองถิ่นกําหนด

-

การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่ตรวจสอบความ 1 ชั่วโมง
ถูกตองของคําขอและ
ความครบถวนของ
เอกสารหลักฐานทันที
กรณีไมถูกตอง/ครบถวน
เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคํา
ขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไม
สามารถดําเนินการไดใน
ขณะนั้นใหจัดทําบันทึก
ความบกพรองและ
รายการเอกสารหรือ
2)
หลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่
กําหนดโดยใหเจาหนาที่
และผูยื่นคําขอลงนามไว
ในบันทึกนั้นดวย

-

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของ
ทองถิ่น)
(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของ
ทองถิ่น
2.หากผูขอตอ
อายุใบอนุญาต
ไมแกไขคําขอ
หรือไมสง
เอกสารเพิ่มเติม
ใหครบถวน
ตามที่กําหนดใน
แบบบันทึกความ
บกพรองให
เจาหนาที่สงคืน
คําขอและ
เอกสารพรอม
แจงเปนหนังสือ
ถึงเหตุแหงการ
คืนดวยและแจง
สิทธิในการ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การพิจารณา

3)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ 20 วัน
ดานสุขลักษณะ
กรณีถูกตองตาม
หลักเกณฑดาน
สุขลักษณะเสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต
กรณีไมถูกตองตาม
หลักเกณฑดาน
สุขลักษณะแนะนําให
ปรับปรุงแกไขดาน
สุขลักษณะ

-

หมายเหตุ
อุทธรณ
(อุทธรณตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)
)
(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของ
ทองถิ่น
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแต
วันที่เอกสาร
ถูกตองและ
ครบถวน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)
)

5/8

ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

8 วัน
การแจงคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไม
อนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจงการอนุญาต
แกผูขออนุญาตทราบเพื่อ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ทองถิ่น
กําหนดหากพนกําหนด
ถือวาไมประสงคจะรับ
ใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุ
หรือขอแกตัวอันสมควร
2. กรณีไมอนุญาตให
ตออายุใบอนุญาต
แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาตจําหนาย
สินคาในที่หรือทาง
สาธารณะแกผูขอตออายุ
ใบอนุญาตทราบพรอม
แจงสิทธิในการอุทธรณ

-

การพิจารณา

ชําระคาธรรมเนียม (กรณี 1 วัน
มีคําสั่งอนุญาตตออายุ
ใบอนุญาต)
แจงใหผูขออนุญาตมา
ชําระคาธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที่

-

4)

5)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของ
ทองถิ่น
2. ในกรณีที่เจา
พนักงานทองถิ่น
ไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือ
ยังไมอาจมีคําสั่ง
ไมอนุญาตได
ภายใน 30 วัน
นับแตวันที่
เอกสารถูกตอง
และครบถวนให
แจงการขยาย
เวลาใหผูขอ
อนุญาตทราบทุก
7 วันจนกวาจะ
พิจารณาแลว
เสร็จพรอม
สําเนาแจงสํานัก
ก.พ.ร. ทราบ)
(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
ทองถิ่น
2. กรณีไมชําระ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดจะตอง
เสียคาปรับ
เพิ่มขึ้นอีกรอย
ละ 20 ของ
จํานวนเงินที่คาง
ชําระ)

ทองถิ่นกําหนด

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
รายการ
จํานวน
หนวย
จํ
า
นวนเอกสาร
ที่ เอกสารยืนยัน ภาครัฐผูอ อก
เอกสาร
หมายเหตุ
นับ
สํ
า
เนา
ตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
เอกสาร
บัตรประจําตัว 0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 0
1
ฉบับ
2)
บาน
15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน
รายการ
จํานวน
ที่
เอกสารยื่น
เอกสาร
ภาครัฐผูอ อก
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
เอกสาร
1
แผนที่สังเขป 1) แสดงที่ตั้ง
จําหนายสินคา

จํานวนเอกสาร หนนับวย
หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร
1
ฉบับ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
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หนวยงาน
รายการ
ที่
เอกสารยื่น
ภาครัฐผูอ อก
เพิ่มเติม
เอกสาร
(กรณีเรขายไม
ตองมีแผนที่)
ใบรับรองแพทย ของผูขอรับ
ใบอนุญาตและ
ผูชวยจําหนาย
อาหารหรือ
เอกสาร
หลักฐานที่
2)
แสดงวาผาน
การอบรม
หลักสูตรสุขภิ
บาลอาหาร
(กรณีจําหนาย
สินคาประเภท
อาหาร)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

จํานวนเอกสาร หนนับวย
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ
สวนทองถิ่น
ประกาศกําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่น
ประกาศกําหนด)

16. คาธรรมเนียม
1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
(ก) จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึง่ ที่ใดโดยปกติฉบับละไมเกิน 500 บาทตอป
(ข) จําหนายโดยลักษณะการเรขายฉบับละไมเกิน 50 บาทตอป
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถิ่น)
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนแจงผานศูนยรับเรื่องรองเรียนตามชองทางการใหบริการของสวนราชการนั้นๆ
หมายเหตุ(ระบุสวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบชองทางการรองเรียน)
2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
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ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคําขอใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอรมใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น)
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

16/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
ลิลลีส่ ุวามีน
สมชายตูแกว
เชาวลิตทวนทอง

