
คูมือสําหรับประชาชน : การขอตออายใุบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรอืสถานทีส่ะสม
อาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 
หนวยงานทีใ่หบรกิาร : เทศบาลตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแกว จงัหวัดปทุมธานี กระทรวงสาธารณสุข  
 
หลักเกณฑ วธีิการ เงือ่นไข (ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ วธีิการ 
 
 ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ีเกิน200 ตารางเมตร และมิใชเปน
ขายของในตลาด จะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบ ภายใน..ระบุ..... วัน กอน
ใบอนุญาตสิน้อายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต) เมื่อไดยืน่คาํขอพรอมกบัเสยีคาธรรมเนยีมแลวใหประกอบ
กิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะมคํีาสัง่ไมตออายใุบอนุญาต และหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตอ
อายุใบอนุญาตกอนวนัใบอนุญาตสิ้นสุดแลว ตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 
 
 ท้ังนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลว แตไมชาํระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกําหนด จะตองเสยีคาปรับเพิม่ข้ึนอีก
รอยละ 20 ของจาํนวนเงินท่ีคางชาํระ และกรณีท่ีผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้ง เจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูน้ันหยุดดาํเนินการไวไดจนกวาจะเสยีคาธรรมเนียมและคาปรบัจนครบจาํนวน 
 
    2.เงื่อนไขในการยืน่คําขอ (ตามท่ีระบไุวในขอกําหนดของทองถิ่น) 
 
   (1) ผูประกอบการตองยืน่เอกสารทีถู่กตองและครบถวน 
 
  (2) ตองยืน่คาํขอกอนใบอนุญาตสิ้นอาย ุ
 
 (3) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลกัเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถิน่) 
 
   (4) ......ระบุเพิม่เตมิตามหลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบท่ีราชการสวนทองถิน่
กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น.... 
 
 หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนบัระยะเวลาต้ังแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามทีร่ะบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตวันพจิารณาแลวเสร็จ 
  
 

ชองทางการใหบริการ 
 

 สถานทีใ่หบรกิาร 
องคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยตามหลักการปฏบิัตินั้นสถาน
ประกอบกิจการใดต้ังอยูในเขตทองถิน่ใดใหยืน่คําขอใบอนญุาต
ในเขตทองถิ่นน้ัน  (องคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยตามหลักการ
ปฏบิัตินั้นสถานประกอบกิจการใดต้ังอยูในเขตทองถิ่นใดใหยื่นคํา
ขอใบอนุญาตในเขตทองถิ่นน้ัน )/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอมลูไดตามหนาท่ี
รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาท่ีทองถิ่นเปดใหบริการ))  

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวัน จันทร ถงึ วัน
ศุกร (ยกเวนวนัหยุดที่ทางราชการกาํหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเท่ียง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 30 วัน 
 

ลําดบั ขัน้ตอน ระยะเวลา สวนทีร่บัผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูขอรบัใบอนญุาตยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ี
15 นาที - 

 



ลําดบั ขัน้ตอน ระยะเวลา สวนทีร่บัผิดชอบ 
จาํหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พื้นท่ีเกิน 200 ตาราง
เมตร พรอมหลักฐานท่ีทองถิน่กําหนด 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน/หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ใหระบุไปตามบริบทของทองถิ่น))  

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของคําขอ และความครบถวน
ของเอกสารหลักฐานทันที 
    กรณีไมถูกตอง/ครบถวน เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคําขอให
แกไข/เพิม่เติมเพื่อดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดใน
ขณะนั้น ขณะนัน้ ใหจัดทําบนัทึกความบกพรองและรายการ
เอกสารหรอืหลักฐานยื่นเพิม่เติมภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด โดย
ใหเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกน้ันดวย 
 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน/หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตามบริบทของทองถิน่ 
2. หากผูขอตออายุใบอนุญาตไมแกไขคาํขอหรือไมสงเอกสาร
เพิม่เติมใหครบถวน ตามท่ีกําหนดในแบบบนัทึกความบกพรอง
ใหเจาหนาท่ีสงคืนคาํขอและเอกสาร พรอมแจงเปนหนังสือถึง
เหตุแหงการคืนดวย และแจงสิทธิในการอุทธรณ (อุทธรณตาม 
พ.ร.บ. วิธปีฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)))  

1 ชัว่โมง - 
 

3) การพิจารณา 
เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดานสุขลักษณะ 
    กรณีถกูตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ เสนอพจิารณา
ออกใบอนุญาต 
     กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ แนะนําให
ปรับปรุงแกไขดานสขุลักษณะ 
 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน/หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตามบริบทของทองถิน่ 
2. กฎหมายกําหนดภายใน  
30 วนั นบัแตวันท่ีเอกสารถูกตองและครบถวน 
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วิธปีฏิบติัราชการทางปกครอง (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2557) 
))  

20 วนั - 
 

4) - 
การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/คาํสัง่ไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจงการอนญุาตแกผูขออนุญาตทราบเพื่อมารบั
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่องถิ่นกําหนด หากพนกําหนดถอื
วาไมประสงคจะรับใบอนญุาต เวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอัน
สมควร 
     2. กรณีไมอนุญาตใหตออายุใบอนญุาต 
        แจงคําสัง่ไมอนญุาตใหตออายุใบอนุญาตจดัต้ังสถานที่
จาํหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พื้นท่ีเกิน 200 ตาราง
เมตร แกผูขอตออายุใบอนุญาตทราบ พรอมแจงสิทธิในการ
อุทธรณ 
 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน/หนวยงานท่ี

8 วนั - 
 



ลําดบั ขัน้ตอน ระยะเวลา สวนทีร่บัผิดชอบ 
รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตามบริบทของทองถิน่ 
2. ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิน่ ไมอาจออกใบอนุญาตหรอืยัง
ไมอาจมีคําสัง่ไมอนญุาตไดภายใน 30 วนั นับแตวนัท่ีเอกสาร
ถูกตองและครบถวน ใหแจงการขยายเวลาใหผูขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วัน จนกวาจะพจิารณาแลวเสรจ็ พรอมสําเนาแจงสาํนัก 
ก.พ.ร. ทราบ))  

5) - 
ชาํระคาธรรมเนยีม (กรณีมีคําสัง่อนุญาตตออายุใบอนุญาต) 
    แจงใหผูขออนุญาตมาชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีทองถิน่กําหนด  
 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการ สวนงาน/หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตามบริบทของทองถิน่ 
2. กรณีไมชาํระตามระยะเวลาทีกํ่าหนด จะตองเสยีคาปรบั
เพิม่ข้ึนอีกรอยละ 20 ของจาํนวนเงินทีค่างชาํระ))  

1 วนั - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม่เติม (ถาม)ี หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจาํตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

หนังสือรบัรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

4) 
 

ใบมอบอํานาจ (ในกรณีทีม่กีารมอบอาํนาจ) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

5) 
 

หลักฐานทีแ่สดงการเปนผูมอีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

6) 
 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวของ เชน สําเนา
ใบอนุญาตส่ิงปลูกสรางอาคาร หรอืหลักฐานแสดงวาอาคารนั้น
สามารถใชประกอบการไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศ
กําหนด) 

- 

7) 
 

ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนญุาต ผูชวยจําหนายอาหารและ
ผูปรงุอาหาร 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม่เติม (ถาม)ี หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถิ่นประกาศ
กําหนด) 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดบั รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ฉบับละไมเกิน 
3,000 บาทตอป 
(หมายเหตุ: (ระบุตามขอกาํหนดของทองถิ่น))  

 คาธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชองทางการรองเรียน / แนะนาํบรกิาร 
1) แจงผานศูนยรับเรื่องรองเรยีน ตามชองทางการใหบริการของสวนราชการน้ันๆ 

(หมายเหตุ: (ระบุสวนงาน/หนวยงานท่ีรบัผิดชอบ ชองทางการรองเรียน))  
2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสาํนักนายกรฐัมนตร ี

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม 
1) แบบคาํขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอรม เปนไปตามขอกาํหนดของทองถิน่))  
 

หมายเหตุ 

- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: การขอตออายุใบอนุญาตจดัต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร  
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กรมอนามยั กรมอนามยั กรมอนามยั 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบรกิารในสวนภูมิภาคและสวนทองถิน่ (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนวย
เดียว) 
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอาํนาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

  
1)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พื้นทีใ่หบรกิาร: ทองถิน่ 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา: พระราชบัญญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จาํนวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จาํนวนคําขอทีม่ากท่ีสดุ 0 

 จาํนวนคําขอทีน่อยท่ีสุด 0 
 

ขอมูลสําหรบัเจาหนาที ่



ชือ่อางอิงของคูมือประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตจดัตั้งสถานที่จาํหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ที่เกนิ 200 
ตารางเมตร 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 


