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คู่ม ือ สําหรับ ประชาชน : การขอต่อ อายุใ บอนุญาตจําหน่ายสิน ค้าในทีหรือ ทางสาธารณะ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลนครระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
3. ประเภทของงานบริก าร : กระบวนงานบริการทีให้บริการในส่วนภูมภิ าคและส่วนท้องถิน (กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมูข่ องงานบริก าร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้อ าํ นาจการอนุญาต หรือ ทีเกียวข้อ ง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติม
6. ระดับ ผลกระทบ : บริการทัวไป
7. พืนทีให้บ ริก าร : ท้องถิน
8. กฎหมายข้อ บังคับ /ข้อ ตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อ กําหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อ มูล สถิต ิ
จํานวนเฉลียต่อ เดือ น0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อ ยทีสุด 0
10. ชืออ้างอิงของคู่ม ือ ประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ เทศบาลนครระยอง
11. ช่อ งทางการให้บ ริก าร
1) สถานทีให้ บริการ เทศบาลนครระยอง
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตาํ บลท่าประดู่ อาํ เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกาํ หนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -
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12. หลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจ ารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผูใ้ ดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะจะต้องยืนขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถินหรือเจ้าหน้าทีทีรับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสินอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นบั แต่วนั ทีออก
ใบอนุญาต) เมือได้ยืนคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถินจะมี
คําสังไม่ตอ่ อายุใบอนุญาตและหากผูข้ อต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสินสุด
แล้วต้องดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็ นผูข้ ออนุญาตรายใหม่
ทังนีหากมายืนขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาทีกําหนดจะต้องเสียค่าปรับ
เพิมขึนอีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินทีค้างชําระและกรณีทีผูป้ ระกอบการค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครัง
เจ้าพนักงานท้องถินมีอาํ นาจสังให้ผนู้ นหยุ
ั ดดําเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน
2. เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิน)
(1) ผูป้ ระกอบการต้องยืนเอกสารทีถูกต้องและครบถ้วน
(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิน)
(3) ......ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีราชการส่วน
ท้องถินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิน....
หมายเหตุ: ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริมนับระยะเวลาตังแต่เจ้าหน้าทีได้รบั เอกสารครบถ้วนตามทีระบุไว้ใน
คูม่ ือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้วเสร็จ
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13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับ ผิด ชอบ
ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้บ ริก าร

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับ ผิด ชอบ
เทศบาลนคร
ระยอง อําเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูข้ อรับใบอนุญาตยืนคําขอ 5 นาที
ต่ออายุใบอนุญาตจําหน่าย
สินค้าในทีหรือทาง
สาธารณะพร้อมหลักฐานที
ท้องถินกําหนด

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าทีตรวจสอบความ 10 นาที
ถูกต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าทีแจ้งต่อผูย้ ืนคํา
ขอให้แก้ไข/เพิมเติมเพือ
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนันให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยืนเพิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดโดยให้
เจ้าหน้าทีและผูย้ ืนคําขอลง
นามไว้ในบันทึกนันด้วย

เทศบาลนคร
ระยอง อําเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

หากผูข้ อต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่
แก้ไขคําขอหรือไม่
ส่งเอกสารเพิมเติม
ให้ครบถ้วนตามที
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าทีส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)

การพิจารณา

เจ้าหน้าทีตรวจสถานทีด้าน 3 วัน
สุขลักษณะ

เทศบาลนคร
ระยอง อําเภอ

กฎหมายกําหนด
ภายใน

1)

2)

3)

รายละเอีย ดของขันตอน
การบริก าร
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอีย ดของขันตอน
การบริก าร

ระยะเวลา
ให้บ ริก าร

กรณีถกู ต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้องตาม
หลักเกณฑ์ดา้ นสุขลักษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ

การพิจารณา

4)

การแจ้งคําสังออก
7 วัน
ใบอนุญาต/คําสังไม่
อนุญาตให้ตอ่ อายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาต
แก่ผขู้ ออนุญาตทราบเพือ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาทีท้องถินกําหนด
หากพ้นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ตอ่
อายุใบอนุญาต
แจ้งคําสังไม่อนุญาตให้ตอ่
อายุใบอนุญาตจําหน่าย

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับ ผิด ชอบ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

เทศบาลนคร
ระยอง อําเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

หมายเหตุ

30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที
2) พ.ศ. 2557)
ในกรณีทีเจ้า
พนักงานท้องถิน
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีคาํ สังไม่
อนุญาตได้ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผขู้ ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอีย ดของขันตอน
การบริก าร

ระยะเวลา
ให้บ ริก าร

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับ ผิด ชอบ

หมายเหตุ

สินค้าในทีหรือทาง
สาธารณะแก่ผขู้ อต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 10 นาที
คําสังอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้งให้ผขู้ ออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท้องถินกําหนด

การพิจารณา

5)

เทศบาลนคร
ระยอง อําเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

กรณีไม่ชาํ ระตาม
ระยะเวลาที
กําหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิมขึนอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินทีค้าง
ชําระ

ระยะเวลาดําเนิน การรวม 30 วัน
14. งานบริก ารนีผ่านการดําเนิน การลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบ ัต ริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลัก ฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืน ยัน ตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
เอกสาร
ที
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร
ฉบับ จริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
บ้าน

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-
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15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับ ยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้อ อกเอกสาร
แผนทีสังเขป
แสดงทีตัง
จําหน่ายสินค้า
(กรณีเร่ขายไม่
ต้องมีแผนที)
ใบรับรองแพทย์ ของผูข้ อรับ
ใบอนุญาตและ
ผูช้ ่วยจําหน่าย
อาหารหรือ
เอกสารหลักฐาน
ทีแสดงว่าผ่าน
การอบรม
หลักสูตรสุขภิ
บาลอาหาร
(กรณีจาํ หน่าย
สินค้าประเภท
อาหาร)

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้องถินประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้องถินประกาศ
กําหนด)

16. ค่าธรรมเนียม
1) อัต ราค่าธรรมเนีย มต่อ อายุใ บอนุญาตจําหน่ายสิน ค้าในทีหรือ ทางสาธารณะ
(ก) จําหน่ายโดยลัก ษณะวิธ ีก ารจัด วางสิน ค้าในทีหนึงทีใดโดยปกติฉ บับ ละไม่เ กิน 500 บาทต่อ ปี
(ข) จําหน่ายโดยลัก ษณะการเร่ข ายฉบับ ละไม่เ กิน 50 บาทต่อ ปี
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกาํ หนดของท้องถิน)
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17. ช่อ งทางการร้อ งเรีย น
1) ช่อ งทางการร้อ งเรีย น เทศบาลนครระยอง
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตาํ บลท่าประดู่ อาํ เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111
หมายเหตุ2) ช่อ งทางการร้อ งเรีย น ศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่ม ือ การกรอก
1)
แบบคําขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์มให้เป็ นไปตามข้อกาํ หนดของท้องถิน)

19. หมายเหตุ
วัน ทีพิม พ์
สถานะ
จัด ทําโดย
อนุม ัต โิ ดย
เผยแพร่โ ดย

21/09/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
นางนงค์ชภรณ์ โพธิไพจิตร
นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง
นางสาวศกลวรรณ ปั ญญานุภาพ

