
กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอตอ่อายุใบอนุญาตจาํหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

2. หนว่ยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงาน
บริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอํ้านาจการอนุญาต หรือทีเ่กีย่วข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 ตราเป็นเทศบัญญตัเิทศบาลเมืองชยันาท 
 



6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พ้ืนที่ให้บรกิาร: ท้องถ่ิน (เขตเทศบาลเมอืงชัยนาท)  

8. กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญตัิการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30   วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอที่น้อยทีสุ่ด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ 21/05/2558  09:50  

11. ช่องทางการให้บรกิาร  

1)  สถานทีใ่ห้บรกิาร:กองสาธารณสุขฯ  เทศบาลเมืองชัยนาท ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท 
โทรตดิต่อ 056-412430  ถ.วงษ์โต  ต.ในเมือง อ.เมอืง  จ.ชัยนาท 17000 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปดิให้บรกิารวันจันทร์ถึงวันศกุร ์(ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30น. 
(มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมลูไดต้ามหน้าที่รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถ่ินเปิดให้บริการ) 
 

 
 
 
12. หลกัเกณฑ ์วธิีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะจะต้องย่ืนขอตอ่อายุใบอนุญาตตอ่เจ้า
พนักงานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่
วันท่ีออกใบอนุญาต) เมื่อได้ย่ืนคําขอพรอ้มกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินจะมีคําสั่งไม่ตอ่อายุใบอนุญาตและหากผู้ขอตอ่อายุใบอนุญาตไม่ได้มาย่ืนคําขอตอ่อายุใบอนุญาตกอ่นวัน
ใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วตอ้งดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม ่
ทั้งน้ีหากมาย่ืนขอตอ่อายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาที่กําหนดจะตอ้งเสียค่าปรับ
เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระและกรณทีี่ผู้ประกอบการค้างชําระค่าธรรมเนียมติดตอ่กันเกินกว่า 2 
ครั้งเจ้าพนักงานท้องถ่ินมอีํานาจสั่งให้ผู้น้ันหยุดดําเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
จํานวน 
 
 2. เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของทอ้งถ่ิน) 
   (1)  ผู้ประกอบการตอ้งย่ืนเอกสารทีถู่กตอ้งและครบถ้วน 
   (2)  สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกตอ้งตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของทอ้งถ่ิน) 



   (3)  ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของทอ้งถ่ิน.... 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู่มอืจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไวใ้น
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบรกิาร 

ระยะเวลา
ให้บรกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอ
ตอ่อายใุบอนุญาตจําหน่าย
สินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ
พร้อมหลักฐานที่ท้องถ่ิน
กําหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของทอ้งถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันท ี
กรณีไม่ถูกตอ้ง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ย่ืนคํา
ขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ในขณะน้ันให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ย่ืนคําขอลง
นามไว้ในบันทึกน้ันด้วย 
 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของทอ้งถ่ิน 
2.หากผู้ขอตอ่อายุ
ใบอนุญาตไม่แก้ไข
คําขอหรือไมส่ง่
เอกสารเพ่ิมเตมิให้
ครบถ้วนตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตแุห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ ์(อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 



ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบรกิาร 

ระยะเวลา
ให้บรกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ

2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานท่ีด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกตอ้งตาม
หลักเกณฑด์้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของทอ้งถ่ิน 
2. ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถ่ินไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไมอ่าจมี
คําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีเอกสาร
ถูกตอ้งและ
ครบถ้วนให้แจง้
การขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานักก.พ.ร. 
ทราบ) 

4) 

การพิจารณา 
 

การแจ้งคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต
ให้ตอ่อายุใบอนุญาต 
    1. กรณอีนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถ่ินกําหนดหากพ้น
กําหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอนัสมควร 
   2. กรณีไม่อนุญาตให้ตอ่
อายุใบอนุญาต 

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตาม
บริบทของทอ้งถ่ิน 
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาท่ี
กําหนดจะตอ้งเสีย
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่ค้าง
ชําระ) 



ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบรกิาร 

ระยะเวลา
ให้บรกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ

แจ้งคําสั่งไม่อนุญาตให้ตอ่
อายุใบอนุญาตจําหน่าย
สินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ
แก่ผู้ขอตอ่อายใุบอนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ ์
 
 

5) 

การพิจารณา 
 

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาตตอ่อายุ
ใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด 
 
 

1 วัน -  

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 
 
 
14. งานบริการนี้ผา่นการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนว่ยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนว่ยงานภาครฐัผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครฐัผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนว่ยนบั
เอกสาร  หมายเหตุ 



ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครฐัผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนว่ยนบั
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แผนทีส่ังเขป
แสดงท่ีตั้ง
จําหน่ายสินค้า 
(กรณีเร่ขายไม่
ตอ้งมีแผนท่ี) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถ่ินประกาศ
กําหนด) 

2) 

ใบรับรองแพทย์
ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตและ
ผู้ช่วยจําหน่าย
อาหารหรอื
เอกสารหลักฐาน
ที่แสดงว่าผ่าน
การอบรม
หลักสตูรสุขภิบาล
อาหาร (กรณี
จําหน่ายสินค้า
ประเภทอาหาร) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถ่ินประกาศ
กําหนด) 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
     (ก) จําหน่ายโดยลกัษณะวิธกีารจัดวางสินค้าในทีห่นึ่งที่ใดโดยปกติ ฉบับละ 100บาท ต่อป ี
     (ข) จําหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย                                     ฉบับละ   10 บาท ต่อปี 
 
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกําหนดของทอ้งถ่ิน) 
 

  
17. ช่องทางการรอ้งเรียน 

1) 3. ช่องทางการร้องเรียนกองสาธาณรสุขและสิง่แวดลอ้ม เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์   

056-412430สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท  ถ.วงษ์โต  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ชัยนาท 17000 
4. Website WWW.chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน) 

5. ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 056-414444 

หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบชอ่งทางการร้องเรียน) 
  

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  


