
คูมือสำหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ   :   เทศบาลเมืองปากชอง  

กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน  :  การขอตออายุใบอนุญาตจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน  :  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองปากชอง  

                  โทรศัพท  0-4431-2037-8  โทรสาร 0-4431-2040 

3. ประเภทของงานบริการ  :     กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น  

    (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ  :  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

 1)  พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ   :  บริการทั่วไป  

7. พื้นท่ีใหบริการ   :   เขตเทศบาลเมืองปากชอง  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 30  วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

  จำนวนคำขอที่มากที่สุด  0  

  จำนวนคำขอที่นอยที่สุด  0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สำเนาคูมือประชาชน] การขอตออายุใบอนุญาตจำหนายสินคาในท่ีหรือทาง

สาธารณะ 21/05/2558 09:50  

11. ชองทางการใหบริการ  

 สถานท่ีใหบริการ   :      ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองปากชอง  

    โทรศพัท  0-4431-2037-8  โทรสาร 0-4431-2040 

 ระยะเวลาเปดใหบริการ   :   วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)  

                  ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

        1. หลักเกณฑวิธีการ 

           ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ   จะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอ

เจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบภายใน 30 วันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนับแตวันที่

ออกใบอนุญาต) เมื่อไดยื่นคำขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได จนกวาเจาพนกังานทองถ่ิน

จะมีคำสั่งไมตออายุใบอนุญาต   และหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคำขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาต
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สิ้นสุดแลวตองดำเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 

        ทั้งนี ้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลว แตไมชำระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กำหนดจะตองเสีย

คาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 20 ของจำนวนเงินที่คางชำระ และกรณีที่ผูประกอบการคางชำระคาธรรมเนียมติดตอกันเกิน

กวา 2 ครั้ง เจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจสั่งใหผูนั้นหยุดดำเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบ

จำนวน 

        2. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ 

      (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 

    (2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการตองถูกตองตามหลักเกณฑตามเทศบัญญัติของเทศบาลฯ 

หมายเหต:ุ ขั้นตอนการดำเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบไุวใน

คูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ที ่
ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอตออายุ

ใบอนุญาตจำหนายสินคาในที่หรือ

ทางสาธารณะพรอมหลักฐานที่

ทองถิ่นกำหนด 

 

15 นาที กองสาธารณสุขฯ  

2) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง

ของคำขอและความครบถวนของ

เอกสารหลักฐานทันที 

กรณีไมถูกตอง/ครบถวนเจาหนาที่

แจงตอผูยื่นคำขอใหแกไข/เพิ่มเติม

เพ่ือดำเนินการหากไมสามารถ

ดำเนินการไดในขณะนั้นใหจัดทำ

บันทึกความบกพรองและรายการ

เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติม

ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยให

เจาหนาที่และผูยื่นคำขอลงนามไว

ในบันทึกนั้นดวย 

 

1 ชั่วโมง กองสาธารณสุขฯ หากผูขอตออายุใบอนุญาต

ไมแกไขคำขอหรือไมสง

เอกสารเพ่ิมเติมใหครบถวน

ตามที่กำหนดในแบบ

บันทึกความบกพรองให

เจาหนาที่สงคนืคำขอและ

เอกสารพรอมแจงเปน

หนังสือถึงเหตุแหงการคืน

ดวยและแจงสิทธิในการ

อุทธรณ (อุทธรณตาม

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองพ.ศ. 2539)) 
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ที ่
ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การพิจารณา 

 

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน

สุขลักษณะ 

      กรณถีูกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะแนะนำใหปรับปรุง

แกไขดานสุขลักษณะ 

20 วัน กองสาธารณสุขฯ กฎหมายกำหนดภายใน 

30 วันนับแตวันที่เอกสาร

ถกูตองและครบถวน 

(ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข

พ.ศ. 2535 มาตรา 56 

และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2557)) 

4) 

การพิจารณา 

 

การแจงคำสั่งออกใบอนุญาต/คำสั่ง

ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

    1. กรณอีนุญาต  มหีนังสือแจง

การอนุญาตแกผูขออนุญาตทราบ

เพ่ือมารับใบอนุญาตภายในระยะ 

เวลาที่ทองถิ่นกำหนดหากพน

กำหนดถือวาไมประสงคจะรับ

ใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุหรือขอ

แกตัวอันสมควร 

   2. กรณีไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต   แจงคำสั่งไมอนุญาตให

ตออายุใบอนุญาตจำหนายสินคาใน

ทีห่รือทางสาธารณะแกผูขอตออายุ

ใบอนุญาตทราบพรอมแจงสิทธิใน

การอุทธรณ 

8 วัน กองสาธารณสุขฯ  ในกรณทีี่เจาพนักงาน

ทองถิ่นไมอาจออก

ใบอนุญาตหรือยังไมอาจมี

คำสั่งไมอนุญาตไดภายใน 

30 วันนับแตวันที่เอกสาร

ถูกตองและครบถวนใหแจง

การขยายเวลาใหผูขอ

อนุญาตทราบทุก 7 วัน

จนกวาจะพิจารณาแลว

เสร็จพรอมสำเนาแจงสำนัก

ก.พ.ร. ทราบ) 

5) 

การพิจารณา 

 

ชำระคาธรรมเนียม (กรณมีีคำสั่ง

อนุญาตตออายุใบอนุญาต) 

แจงใหผูขออนุญาตมาชำระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ทองถิ่นกำหนด 

1 วัน กองสาธารณสุขฯ กรณีไมชำระตามระยะเวลา

ที่กำหนดจะตองเสียคาปรับ

เพ่ิมขึ้นอีกรอยละ 20 ของ

จำนวนเงินที่คางชำระ) 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม    30  วัน 
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14. งานบริการนี้ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

 ยังไมผานการดำเนินการลดขั้นตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จำนวน 
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน 
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจำตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ - 

2) สำเนาทะเบียนบาน - 0 1 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จำนวน 
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน 
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แผนที่สังเขปแสดงท่ีตั้ง

จำหนายสินคา (กรณีเร

ขายไมตองมีแผนที)่ 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามทีเ่ทศบาล

ประกาศกำหนด) 

2) 

ใบรับรองแพทยของผู

ขอรับใบอนุญาตและ

ผูชวยจำหนายอาหาร

หรือเอกสารหลักฐานที่

แสดงวาผานการอบรม

หลักสูตรสุขภิบาล

อาหาร (กรณีจำหนาย

สินคาประเภทอาหาร) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆตามทีเ่ทศบาล

ประกาศกำหนด) 

 

16. คาธรรมเนียม 

อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ตามเทศบัญญัตเิทศบาลเมืองปากชอง เรื่อง 

การจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2544 

 (ก) จำหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งท่ีใดโดยปกติ ฉบับละ 100 บาทตอป  

 (ข) จำหนายโดยลักษณะการเรขาย ฉบับละ 50 บาทตอป 
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17. ชองทางการรองเรียน 

 1) ชองทางการรองเรียน ศูนยรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลเมืองปากชอง หรือตามชองทางการใหบริการ 

เชน  สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง  โทรศัพท 0 4431 2037 8  หรือที่เว็บไซต 

http://www.pakchongcity.go.th    

 2) ชองทางการรองเรียน    ศูนยบริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111  

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18.  ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

 1)  แบบคำขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

     (เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามเทศบัญญัติของเทศบาล) 

 


