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คูมือสําหรับประชาชน : การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

พืน้ที่เกิน 200 ตารางเมตร 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึก  อําเภอทุงเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย 

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข 

 

1. ชื่อกระบวนงาน : การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึก  อําเภอทุงเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการ 

ที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 

   2)    ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึก เรื่องการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2553 

6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  

7. พื้นท่ีใหบริการ : ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30   วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด  0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด  0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน กรมอนามัย  องคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึก น.ส.สุพรรณ ี รัตนงาม 

สําเนาคูมือประชาชน 21/07/2015 15:36  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึก  อําเภอทุงเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย 64150  

โทร. 055-659241 โทรสาร 055-659387 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ   1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดตามหนาที่รับผิดชอบ 

                   2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ทองถิ่นเปดใหบริการ 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

      1. หลักเกณฑวิธีการ 

          ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200 ตารางเมตร

และมิใชเปนขายของในตลาดจะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบภายใน

..7..วันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตและหาก 

ผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลวตองดําเนินการขออนุญาตใหม

เสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 

          ทั้งนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดจะตองเสีย

คาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระและกรณีที่ผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน 

เกินกวา 2 ครั้งเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ 

จนครบจํานวน 

    2.เงื่อนไขในการย่ืนคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น) 

       (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 

       (2) ตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

       (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ เปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลไทยชนะศึกเรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2553 

         (4) หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ขอบัญญัติองคการบริหารสวน

ตําบลไทยชนะศึกเรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2553 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน

คูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรับใบอนุญาตย่ืนคําขอตออายุ

ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนาย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร

พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรพรอม

หลักฐานที่ทองถิ่นกําหนด 
 

15 นาที -  
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง

ของคําขอและความครบถวนของ

เอกสารหลักฐานทันที 

กรณีไมถูกตอง/ครบถวนเจาหนาที่

แจงตอผูยื่นคําขอใหแกไข/เพิ่มเติม

เพื่อดําเนินการหากไมสามารถ

ดําเนินการไดในขณะนั้นขณะนั้นให

จัดทําบันทึกความบกพรองและ

รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด

โดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคําขอลง

นามไวในบันทึกนั้นดวย 

 
 

1 ชั่วโมง -  หากผูขอตอ

อายุใบอนุญาต 

ไมแกไขคําขอ

หรือไมสง

เอกสารเพิ่มเติม

ใหครบถวน

ตามที่กําหนดใน

แบบบันทึก

ความบกพรอง

ใหเจาหนาที่

สงคืน 

คําขอและ

เอกสารพรอม

แจงเปนหนังสือ

ถึงเหตุแหงการ

คืนดวยและแจง

สิทธิในการ

อุทธรณ 

(อุทธรณตาม

พ.ร.บ.  

วิธีปฏิบัติ

ราชการทาง

ปกครอง 

พ.ศ. 2539)) 

 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน

สุขลักษณะ 

กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดาน

20 วัน -  กฎหมาย

กําหนดภายใน 

30 วันนับแตวัน 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะแนะนําใหปรับปรุงแกไข

ดานสุขลักษณะ 

 
 

ที่เอกสารถูกตอง

และครบถวน 

(ตามพ.ร.บ.  

การสาธารณสุข

พ.ศ. 2535 

มาตรา 56 และ

พ.ร.บ.  

วิธีปฏิบัติ

ราชการทาง

ปกครอง (ฉบับท่ี 

2)  

พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่ง

ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

     1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขอ

อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาต

ภายในระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด

หากพนกําหนดถือวาไมประสงคจะ

รับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุหรือ

ขอแกตัวอันสมควร 

     2. กรณีไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต 

แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนาย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร

พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรแกผูขอ

ตออายุใบอนุญาตทราบพรอมแจง

8 วัน -  ในกรณีที่เจา

พนักงานทองถิ่น

ไมอาจออก

ใบอนุญาตหรือ 

ยังไมอาจมี

คําสั่งไมอนุญาต

ไดภายใน 30 

วัน 

นับแตวันที่

เอกสารถูกตอง

และครบถวนให

แจงการขยาย

เวลา 

ใหผูขออนุญาต

ทราบทุก 7 วัน

จนกวาจะ
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

สิทธิในการอุทธรณ 

 
 

พิจารณาแลว

เสร็จพรอม

สําเนา 

แจงสํานัก 

ก.พ.ร. ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่ง

อนุญาตตออายุใบอนุญาต) 

แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด 

 
 

1 วัน -  กรณีไมชําระ

ตามระยะเวลา 

ที่กําหนดจะตอง

เสียคาปรับ

เพิ่มขึ้นอีกรอย

ละ 20  

ของจํานวนเงินที่

คางชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 

13. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

 ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียนบาน - 0 1 ฉบับ - 

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 1 1 ฉบับ  

4) 
ใบมอบอํานาจ  

(ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ  

5) 
หลักฐานที่แสดงการเปนผูมี

อํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ  
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

1) 

สําเนาใบอนุญาตตาม

กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ

เชนสําเนาใบอนุญาตสิ่ง

ปลูกสรางอาคารหรือ

หลักฐานแสดงวาอาคาร

นั้นสามารถใช

ประกอบการไดตาม

กฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคาร 

- 0 1 ฉบับ  

2) 

ใบรับรองแพทยของผู

ขอรับใบอนุญาตผูชวย

จําหนายอาหารและผู

ปรุงอาหาร 

- 1 0 ฉบับ  

 

15. คาธรรมเนียม 

1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 

200 ตารางเมตรฉบับละไมเกิน 3,000 บาทตอป 

คาธรรมเนียม  0 บาท 

หมายเหตุ (เปนไปตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึกเรื่อง

สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ. 2553) 

16. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึก อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150  

โทร. 055-659241 โทรสาร 055-659387 

หมายเหตุ (งานรับเรื่องราวรองทุกขรองเรียน) 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต  

(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น) 

18. หมายเหตุ 

 
 

 

 

 
 

วันที่พิมพ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหนา

หนวยงาน (Reviewer) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบล 

ไทยชนะศึกอําเภอทุงเสลี่ยม

จังหวัดสุโขทัยสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 


