
คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
๑. ช่ือกระบวนงาน: การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พ้ืนท่ีเกิน 200 
ตารางเมตร 
๒. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
๓. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการ                  
ท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
๔. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
๕. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:  พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
พ.ศ. 2550 
๖. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
๗. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
๘. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
  ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน  
๙. ขอมูลสถิติ 

   จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  
   จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
   จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

๑๐. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พืนท่ี
เกิน 200 ตารางเมตร ณัฐชัย สําเนาคูมือประชาชน 28/07/2015 15:21  
๑๑. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยูในเขต

ทองถ่ินใดใหยื่นคําขอใบอนุญาตในเขตทองถ่ินนั้น  (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถาน

ประกอบกิจการใดตั้งอยูในเขตทองถ่ินใดใหยื่นคําขอใบอนุญาตในเขตทองถ่ินนั้น ) /ติดตอดวยตนเอง  ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดตามหนาท่ีรับผิดชอ 2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาท่ีทองถ่ินเปด

ใหบริการ) 

 

 

 

 



 
๑๒. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
       1. หลักเกณฑ วิธีการ ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
พ้ืนท่ีเกิน200 ตารางเมตร และมิใชเปนขายของในตลาด จะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือ
เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ภายในระบุ.วัน กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต) เม่ือได
ยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะมีคําสั่งไมตออายุ
ใบอนุญาต และหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลว ตอง
ดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปน ผูขออนุญาตรายใหม  ท้ังนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลว แตไมชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกําหนด จะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีคางชําระ และ
กรณีท่ีผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้ง เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุด
ดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน  
            2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน) 
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 
(2) ตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 
(4) ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบท่ีราชการสวน                      
ทองถ่ินกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน 
       หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไว
ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
 
๑๓. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

 

 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอตออายุ

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร พ้ืนท่ีเกิน 

200 ตารางเมตร พรอมหลักฐานท่ี

ทองถ่ินกําหนด 

 

 

 

 

 

15 นาที - (1. ระยะเวลาใหบริการ 

สวนงาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ใหระบุไปตาม

บริบทของทองถ่ิน) 



 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของคํา

ขอ และความครบถวนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

    กรณีไมถูกตอง/ครบถวน เจาหนาท่ี

แจงตอผูยื่นคําขอใหแกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ

ดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการได

ในขณะนั้น ขณะนั้น ใหจัดทําบันทึก

ความบกพรองและรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด โดยใหเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอ

ลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

 

 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลาใหบริการ 

สวนงาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ใหระบุไปตามบริบทของ

ทองถ่ิน 

2. หากผูขอตออายุ

ใบอนุญาตไมแกไขคําขอ

หรือไมสงเอกสารเพ่ิมเติม

ใหครบถวน ตามท่ี

กําหนดในแบบบันทึก

ความบกพรองให

เจาหนาท่ีสงคืนคําขอ

และเอกสาร พรอมแจง

เปนหนังสือถึงเหตุแหง

การคืนดวย และแจงสิทธิ

ในการอุทธรณ (อุทธรณ

ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539) 

 

การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดานสุขลักษณะ 

    กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะ แนะนําใหปรับปรุงแกไขดาน

สุขลักษณะ 

 

 

20 วัน - (1. ระยะเวลาใหบริการ 

สวนงาน/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

ใหระบุไปตามบริบทของ

ทองถ่ิน2. กฎหมาย

กําหนดภายใน 30 วัน นบั

แตวันที่เอกสารถูกตองและ

ครบถวน(ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557) 

- การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไม

อนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

8 วัน - (1. ระยะเวลาใหบริการ 

สวนงาน/หนวยงานท่ี



 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

       1. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขอ

อนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาต

ภายในระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด หาก

พนกําหนดถือวาไมประสงคจะรับ

ใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัว

อันสมควร 

     2. กรณีไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต 

        แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร พ้ืนท่ีเกิน 

200 ตารางเมตร แกผูขอตออายุ

ใบอนุญาตทราบ พรอมแจงสิทธิในการ

อุทธรณ 

รับผิดชอบ 

ใหระบุไปตามบริบทของ

ทองถ่ิน 

2. ในกรณีท่ีเจาพนักงาน

ทองถ่ิน ไมอาจออก

ใบอนุญาตหรือยังไมอาจ

มีคําสั่งไมอนุญาตได

ภายใน 30 วัน นับแต

วันท่ีเอกสารถูกตองและ

ครบถวน ใหแจงการ

ขยายเวลาใหผูขออนุญาต

ทราบทุก 7 วัน จนกวา

จะพิจารณาแลวเสร็จ 

พรอมสําเนาแจงสํานัก 

ก.พ.ร. ทราบ) 

 

- 

 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาต

ตออายุใบอนุญาต) 

    แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ี

ทองถ่ินกําหนด  

 

 

1 วัน - (1. ระยะเวลาใหบริการ 

สวนงาน/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ใหระบุไปตามบริบทของ

ทองถ่ิน 

2. กรณีไมชําระตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

จะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึน

อีกรอยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีคางชําระ) 

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม   30 วัน 

 
๑๔. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
 
 



๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
       15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

 รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของ เชน สําเนาใบอนุญาตสิ่ง

ปลูกสรางอาคาร หรือหลักฐานแสดง

วาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการ

ไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคาร 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศกําหนด) 

 

ใบรับรองแพทยของผูขอรับ

ใบอนุญาต ผูชวยจําหนายอาหารและ

ผูปรุงอาหาร 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศกําหนด) 

 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

 

บัตรประจําตัประชาชน - 0 1 ฉบับ - 

 

สําเนาทะเบียนบาน - 0 1 ฉบับ - 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล - 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน

ประกาศกําหนด) 

 

ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมี

การมอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน

ประกาศกําหนด) 

 

หลักฐานท่ีแสดงการเปนผู

มีอํานาจลงนามแทนนิติ

บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ 

ตามท่ีราชการสวนทองถ่ิน

ประกาศกําหนด) 



๑๖. คาธรรมเนียม 

 

อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  

พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร ฉบับละไมเกิน 3,000 บาทตอป 

 คาธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถ่ิน)   

๑๗. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน แจงผานศูนยรับเรื่องรองเรียน ตามชองทางการใหบริการของสวนราชการนั้นๆ 

 (ระบุสวนงาน/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ชองทางการรองเรียน) 

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /     

 ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๘. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙. หมายเหตุ 
 

วันท่ีพิมพ 04/08/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบล

กระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง 

จังหวัดนครราชสีมา สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 
 
 

 
 


