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คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว                            
                              จังหวัดสระแก้ว 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว                               

                                       จังหวัดสระแก้ว 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

 (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30 วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  
 จำนวนคำขอท่ีมากที่สุด   
 จำนวนคำขอท่ีน้อยที่สุด  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว ถนนเทศบาล 2 ตำบลสระแก้ว                       
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทร.0-3724-1491โทรสาร 0-3724-2702 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)                                    
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ  - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ                                        
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน 30 วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่       
ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น                     
จะมีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุด
แล้วต้องดำเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับ    
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้างชำระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน 
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   2. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
   (2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว                        
เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2538 ดังนี้ 
  1. การจำหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะผ็จำหน่ายหรือผู้ช่วยจำหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
   1.1 แต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อย 
   1.2 จัดวางสิ่งของให้เป้นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่นล้ำบริเวณที่กำหนด ร่มหรือผ้าใบบังแดด รวมทั้ง                      
ตัวผู้ค้าต้องไม่ล้ำลงมาในผิวจราจร 
   1.3 แผงสำหรับวางขาย เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ ต้องทำด้วยวัตถุท่ีแข็งแรง มีขนาดและความสูงจากพ้ืนตามที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
   1.4  รักษาความสะอาดบริเวณท่ีจำหน่ายสินค้าอยู่เสมอ ทั้งในระหว่างทำการค้าและหลังจาก                              
เลิกทำการค้าแล้ว 
   1.5 จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ 
   1.6 ให้จัดวางสินค้นที่จำหน่ายบนแผง หรือจัดวางในลักษณะอื่น ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
   1.7  ห้ามพาด ติดตั้งวางแผงค้าเกาะเกี่ยวสายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการขายรวมตลอดถึง
การตอกตะปู ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับคอกต้นไม้ หรือต้นไม้โดยเด็ดขาด 
   1.8  ห้ามใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดัง 
   1.9 ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือกระทำการโดยวิธีอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตุ
เดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น 
   1.10 ห้ามนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพ่ือจำหน่ายสินค้า 
   1.11 หยุดประกอบการค้าประจำสัปดาห์หนึ่งวัน และให้หยุดกรณีมีเหตุพิเศษ เพ่ือประโยชน์ของ                     
ทางราชการ ตามที่เจ้าพนกงานท้องถิ่นกำหนด 
   1.12 หลังจากเลิกทำการค้า ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบการค้าออกจากบริเวณท่ีอนุญาต                   
ให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า 
   1.13 ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคำสั่ง                       
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
  2.  การจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร ในที่หรือทางสาธารณะผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
   2.1 ปฏิบัติตามข้อ 1.1-1.13  
   2.2 แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขนและสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาดเรียบร้อย รวมทั้งสวมรองเท้า                               
ขณะ   เตรียม ทำ ประกอบ ปรุง หรือจำหน่ายอาหาร 
   2.3 ตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผล มีการบาดเจ็บ การถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือ                      
ต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย 
   2.4 ไม่สูบบุหรี่ ขบเค้ียวรับประทานอาหารในขณะเตรียม ทำ ประกอบ ปรุงหรือจำหน่ายอาหาร                    
หรือไม่ไอ จาม รดบนอาหาร 
   2.5  ที่เตรียม ทำ ประกอบ ปรุงและวางแผงจำหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
   2.6 การจำหน่ายอาหารต้องมีการล้างภาชนะอุปกรณ์ จะต้องมีท่ีล้างภาชนะอุปกรณ์และวางสูงจากพ้ืน
อย่างน้อย 30 เซนติเมตร และต้องไม่ถ่ายเทน้ำล้างภาชนะอุปกรณ์ที่มีเศษอาหารลงพ้ืน หรือลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 
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   2.7 รักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจำหน่ายอาหารให้สะอาดและใช้การได้ดี                   
อยู่เสมอ 
   2.8 ให้ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะใส่อาหาร เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปะกอบอาหาร                     
ด้วยอุปกรณ์ท่ีสามารถป้องกันฝุ่นละออง แมลงวันและสัตว์ซึ่งเป็นพาหะนำโรค รวมทั้งดูแลรักษาให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
   2.9  ใช้น้ำสะอาดในการทำ ปรุง ประกอบ แช่ ล้างอาหารภาชนะเครื่องใช้และปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ                 
อยู่เสมอ 
   2.10 .ใช้วัสดุ ภาชนะ อุปกรณ์ท่ีสะอาด ปลอดภัย สำหรับใส่ หรือเตรียม ทำ ประกอบ ปรุง และจำหน่าย
อาหาร 
   2.11 จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย โดยแยกประเภทเป็นแบบแห้งและปียกที่ถูกสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ และ             
ไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน้ำ หรือทางสาธารณะ 
   2.12  จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญ เนื่องจากการจำหน่าย 
เตรียม ทำ ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 
   2.13 ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักาณะ ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคำสั่ง                    
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
  3. การเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จำหน่ายหรือผู้ช่วยจำหน่ายจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
   3.1 จำหน่ายสินค้าในบริเวณที่อนุญาตให้จำหน่ายได้ 
   3.2 ต้องแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย 
   3.3 มูลฝอยจากการเร่ขายห้ามทิ้งลงในที่หรือทางสาธารณะ 
   3.4 ในขณะที่เร่ขายสินค้าห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป หรือส่งเสียงดัง จนเกิดเหตุเดือดร้อน
รำคาญแก่ผู้อ่ืน 
   3.5 ห้ามนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้า เพ่ือขายสินค้า 
   3.6 หยุดประกอบการค้าประจำสัปดาห์หนึ่งวัน และให้หยุดกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ               
ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
   3.7 ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคำสั่งของ                  
เจ้าพนักงาท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
  4. การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
   4.1 ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1-3.6 
   4.2 อาหารที่เร่ขายต้องสะอาด ปลอดภัย 
   4.3 ใช้วัสดุ ภาชนะหีบห่อท่ีสะอาด ปลอดภัยสำหรับใส่อาหาร 
   4.4 ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเร่ขายอาหารให้สะอาด และใช้การ                        
ได้ดีอยู่เสมอ 
   4.5 จัดอาหารแยกตามประเภทของสินค้าให้เป็นระเบียบ 
   4.6 แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน สะอาดเรียบร้อยและสวมรองเท้าขณะเร่ขายอาหาร 
   4.7 ตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย 
   4.8 ไม่สูบบุหรี่ หรือไอ จาม รดบนอาหารในขณะขาย 
   4.9 ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสารณสุข 
  5.  การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารทางน้ำ ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
   5.1 ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.10, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 4.2, 4.5 4.7 และ 4.8 
   5.2 ห้ามทิง้มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำลำคลอง 
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   5.3 ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคำสั่ง                     
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งเทศบาลเมืองสระแก้ว 
  6. ห้ามผู้จำหน่าย ผู้ช่วยจำหน่ายประกอบกิจการเมื่อมีเหตุควรเชื่อว่าตนเป็นโรคติดต่อท่ทระบุไว้ หรือเมื่อ                    
เจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจปรากฎว่า คนเป็นพาหะของโรคและได้รับแจ้งความเป็นหนังสือแจ้งว่า ตนเป็นพาหะ                    
ของโรคติดต่อซึ่งระบุไว้ ดังต่อไปนี้ คือ 
   6.1 วัณโรค 
   6.2 อหิวาตกโรค 
   6.3 ไข้ไทฟอยด์ 
   6.4 โรคบิด 
   6.5 ไข้สุกใส 
   6.6 โรคคางทูม 
   6.7  โรคเรื้อน 
   6.8 โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
   6.9 โรคตับอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัส 
   6.10 โรคอ่ืน ๆ ตามที่ทางราชการกำหนด 
  7. ถ้าปรากฏว่าผู้จำหน่ายหรือผู้ช่วยจำหน่าย ผู้ใดเป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 6                        
ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า ถ้าอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือมางสาธารณะต่อไป จะก่อให้เกิดอันตราย                       
อย่างร้ายแรงแก่สุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาต 
  8. ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
   8.1 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ 6 
   8.2 เงื่อนไขอ่ืน ๆตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน                   
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอ
ต่ออายุใบอนุญาตจำหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
กำหนด 
 

15 นาที กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคำขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน

1 ชั่วโมง กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

หากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่แก้ไข
คำขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วนตามที่
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคำ
ขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดำเนินการหากไม่สามารถ
ดำเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดทำบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 
 

กำหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนคำ
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ตามพ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองพ.ศ. 
2539) 
 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

กฎหมายกำหนด
ภายใน 
30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2557) 
 

4) 

การพิจารณา 
 

การแจ้งคำสั่งออก
ใบอนุญาต/คำสั่งไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นกำหนดหากพ้น
กำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ

8 วัน กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมีคำสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายใน 
30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้งการ
ขยายเวลาให้ผู้ขอ
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
   2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต 
แจ้งคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตจำหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
แก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ 
 

อนุญาตทราบทุก 7 
วันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสำเนาแจ้ง
สำนัก ก.พ.ร. ทราบ) 

5) 

การพิจารณา 
 

ชำระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
คำสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชำระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกำหนด 
 
 

1 วัน กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

กรณีไม่ชำระตาม
ระยะเวลาที่กำหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 
20 ของจำนวนเงินที่
ค้างชำระ) 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัว
ประชาชน 

- 0 0 ฉบับ - 

2) 
สำเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 0 ฉบับ - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แผนที่สังเขป
แสดงที่ตั้ง
จำหน่ายสินค้า 
(กรณีเร่ขายไม่
ต้องมีแผนที่) 

- 1 1 ฉบับ  

2) 

ใบรับรองแพทย์
ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตและ
ผู้ช่วยจำหน่าย
อาหารหรือ
เอกสารหลักฐาน
ที่แสดงว่าผ่าน
การอบรม
หลักสูตรสุขภิบาล
อาหาร (กรณี
จำหน่ายสินค้า
ประเภท 
อาหาร) 

- 1 0 ฉบับ  

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

     (ก) จำหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งท่ีใดโดยปกติ ฉบับละไม่เกิน 500 บาทต่อปี 
     (ข) จำหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย ฉบับละไม่เกิน  50  บาทต่อปี 
ค่าธรรมเนียม - บาท 
หมายเหตุ - 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
 ช่องทางการร้องเรียน  

1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ กองสาธารณสุขฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
2. ทางอินเตอร์เน็ต (http:sakaaeocity.go.th) 
3. ทางโทรศัพท์ 0-3724-1491 โทรสาร 0-3724-2702 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคำขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 
 

 
 

 

วันที่พิมพ์ 28/05/2563 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดทำโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
อนุมัติโดย นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว 
เผยแพร่โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 


