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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลสบแมขาอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลสบแมขาอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 19/07/2015 15:53 การขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะองคการบริหารสวนตําบลสบแมขา
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการองคการบริหารสวนตําบลสบแมขา
เลขที่ 163 หมู 3 ตําบลสบแมขาอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม 50230
โทรศัพท 053-368405
โทรสาร 053-368006
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ ( )
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑวิธีการ
ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะจะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนับแตวันที่ออก
ใบอนุญาต) เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะมี
คําสั่งไมตออายุใบอนุญาตและหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุด
แลวตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม
ทั้งนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดจะตองเสียคาปรับ
เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระและกรณีที่ผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้ง
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น)
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถิ่น)
(3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการสวน
ทองถิ่นกําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอ 15 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร

หมายเหตุ

(1. องคการบริหาร
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ตออายุใบอนุญาตจําหนาย
สินคาในที่หรือทาง
สาธารณะพรอมหลักฐานที่
ทองถิ่นกําหนด

การตรวจสอบเอกสาร

2)

เจาหนาที่ตรวจสอบความ 1 ชั่วโมง
ถูกตองของคําขอและความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไมถูกตอง/ครบถวน
เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคํา
ขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนั้นให
จัดทําบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให
เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลง
นามไวในบันทึกนั้นดวย

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนตําบลสบแม สวนตําบลสบแม
ขาอําเภอหางดง ขา
จังหวัดเชียงใหม เลขที่ 163 หมู 3
ตําบลสบแมขา
อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
50230
โทรศัพท 053368405
โทรสาร 053368006)
องคการบริหาร (1. องคการบริหาร
สวนตําบลสบแม สวนตําบลสบแม
ขาอําเภอหางดง ขา
จังหวัดเชียงใหม เลขที่ 163 หมู 3
ตําบลสบแมขา
อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
50230
โทรศัพท 053368405
โทรสาร 053368006
2.หากผูขอตออายุ
ใบอนุญาตไม
แกไขคําขอหรือไม
สงเอกสารเพิ่มเติม
ใหครบถวนตามที่
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ที่

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไมถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
แนะนําใหปรับปรุงแกไข
ดานสุขลักษณะ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพรองให
เจาหนาที่สงคืนคํา
ขอและเอกสาร
พรอมแจงเปน
หนังสือถึงเหตุแหง
การคืนดวยและ
แจงสิทธิในการ
อุทธรณ (อุทธรณ
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)
)
องคการบริหาร (1. องคการบริหาร
สวนตําบลสบแม สวนตําบลสบแม
ขาอําเภอหางดง ขา
จังหวัดเชียงใหม เลขที่ 163 หมู 3
ตําบลสบแมขา
อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
50230
โทรศัพท 053368405
โทรสาร 053368006
2. กฎหมาย
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ที่

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การแจงคําสั่งออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสั่งไม
อนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจงการอนุญาต
แกผูขออนุญาตทราบเพื่อ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด
หากพนกําหนดถือวาไม
ประสงคจะรับใบอนุญาต
เวนแตจะมีเหตุหรือขอแก
ตัวอันสมควร
2. กรณีไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาต

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กําหนดภายใน
30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกตอง
และครบถวน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
2)
พ.ศ. 2557)
)
องคการบริหาร (1. องคการบริหาร
สวนตําบลสบแม สวนตําบลสบแม
ขาอําเภอหางดง ขา
จังหวัดเชียงใหม เลขที่ 163 หมู 3
ตําบลสบแมขา
อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
50230
โทรศัพท 053368405
โทรสาร 053368006
2. ในกรณีที่เจา
พนักงานทองถิ่น
ไมอาจออก
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาตจําหนาย
สินคาในที่หรือทาง
สาธารณะแกผูขอตออายุ
ใบอนุญาตทราบพรอมแจง
สิทธิในการอุทธรณ

การพิจารณา

5)

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสั่งอนุญาตตออายุ
ใบอนุญาต)
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ใบอนุญาตหรือยัง
ไมอาจมีคําสั่งไม
อนุญาตไดภายใน
30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกตอง
และครบถวนให
แจงการขยายเวลา
ใหผูขออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกวาจะ
พิจารณาแลวเสร็จ
พรอมสําเนาแจง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
องคการบริหาร (1. องคการบริหาร
สวนตําบลสบแม สวนตําบลสบแม
ขาอําเภอหางดง ขา
จังหวัดเชียงใหม เลขที่ 163 หมู 3
ตําบลสบแมขา
อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
50230
โทรศัพท 053368405
โทรสาร 053368006
2. กรณีไมชําระ
ตามระยะเวลาที่
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กําหนดจะตองเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีก
รอยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่คาง
ชําระ)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 0
2)
บาน

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
แผนที่สังเขป
แสดงที่ตั้ง
จําหนายสินคา
(กรณีเรขายไม
ตองมีแผนที่)
ใบรับรองแพทย

-

1

-

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
ของผูขอรับ
ใบอนุญาตและ
ผูชวยจําหนาย
อาหารหรือ
เอกสารหลักฐาน
ที่แสดงวาผาน
การอบรม
หลักสูตรสุขภิ
บาลอาหาร
(กรณีจําหนาย
สินคาประเภท
อาหาร)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)

16. คาธรรมเนียม
1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
(ก) จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติฉบับละไมเกิน 500 บาทตอป
(ข) จําหนายโดยลักษณะการเรขายฉบับละไมเกิน 50 บาทตอป
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถิ่น)

17. ชองทางการรองเรียน
ไมมีขอมูลชองทางการรองเรียน
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบคําขอใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอรมใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น)
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องคการบริหารสวนตําบลสบแมขา
อําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหมสถ.
มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

