
คู�มอืสําหรับประชาชน : การขอต�ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหน�ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม

อาหารพืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

หน�วยงานท่ีให)บริการ :องค�การบริหารส�วนตําบลนาทอนอําเภอทุ�งหว�าจังหวัดสตูลกระทรวงสาธารณสุข 

 

หลักเกณฑ- วิธีการ เง่ือนไข (ถ)ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ�วิธีการ 

ผู�ใดประสงค�ขอต�ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน�ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพ้ืนที่เกิน200 ตาราง

เมตรและมิใช�เป3นขายของในตลาดจะต�องยื่นขอต�ออายุใบอนุญาตต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินหรือเจ�าหน�าที่ที่

รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก�อนใบอนุญาตสิ้นอาย ุ(ใบอนุญาตมีอาย ุ1 ป5นับแต�วันทีอ่อกใบอนุญาต) เม่ือได�

ยื่นคําขอพร�อมกับเสยีค�าธรรมเนียมแล�วให�ประกอบกิจการต�อไปได�จนกว�าเจ�าพนักงานท�องถ่ินจะมีคําสั่งไม�ต�อ

อายุใบอนุญาตและหากผู�ขอต�ออายุใบอนุญาตไม�ได�มายื่นคําขอต�ออายุใบอนุญาตก�อนวันใบอนุญาตสิ้นสดุแล�ว

ต�องดําเนินการขออนุญาตใหม�เสมือนเป3นผู�ขออนุญาตรายใหม ทั้งน้ีหากมายื่นขอต�ออายุใบอนุญาตแล�วแต�ไม�

ชําระค�าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดจะต�องเสยีค�าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร�อยละ 20 ของจํานวนเงิน

ที่ค�างชําระและกรณีที่ผู�ประกอบการค�างชําระค�าธรรมเนียมติดต�อกันเกินกว�า 2 คร้ังเจ�าพนักงานท�องถิ่นมี

อํานาจสั่งให�ผู�น้ันหยุดดําเนินการไว�ได�จนกว�าจะเสียค�าธรรมเนียมและค�าปรับจนครบจํานวน 

 

 2.เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว�ในข�อกําหนดของท�องถ่ิน) 

   (1) ผู�ประกอบการต�องยืน่เอกสารทีถู่กต�องและครบถ�วน 

   (2) ต�องยื่นคําขอก�อนใบอนุญาตสิ้นอาย ุ

   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต�องถูกต�องตามหลักเกณฑ� (ตามข�อกําหนดของท�องถ่ิน) 

   (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่

ราชการส�วนท�องถ่ินกําหนดไว�ในข�อกําหนดของท�องถิ่น.... 

 *** หมายเหต:ุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู�มือจะเร่ิมนับระยะเวลาตั้งแต�เจ�าหน�าที่ได�รับเอกสารครบถ�วน

ตามที่ระบุไว�ในคู�มือประชาชนเรียบร�อยแล�วและแจ�งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต�วันพิจารณาแล�วเสร็จ 

 



 

ช�องทางการให)บริการ 

สถานท่ีให
บริการ 
องค�กรปกครองส	วนทองถิน่โดยตามหลักการปฏิบัตน้ัิน
สถานประกอบกิจการใดตั้งอยู	ในเขตทองถิ่นใดใหยื่นคํา
ขอใบอนุญาตในเขตทองถิน่น้ัน  (องค�กรปกครองส	วน
ทองถ่ินโดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการ
ใดตั้งอยู	ในเขตทองถ่ินใดใหยื่นคําขอใบอนุญาตในเขต
ทองถ่ินนั้น )/ติดต	อดวยตนเองณหน	วยงาน 
(หมายเหตุ: (1. อปท. สามารถเปลีย่นแปลงขอมูลไดตาม
หนาที่รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ทองถิ่นเป.ดใหบริการ)) 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป.ดใหบริการวันจันทร�
ถึงวันศุกร� (ยกเวนวันหยดุที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต	เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

สถานท่ีให
บริการ 
องค�การบริหารส	วนตําบลนาทอนอําเภอทุ	งหวาจังหวัด
สตลู /ติดต	อดวยตนเองณหน	วยงาน 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป.ดใหบริการวันจันทร�
ถึงวันศุกร� (ยกเวนวันหยดุที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต	เวลา 00:00 - 00:00 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส�วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :30 วัน 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู�ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอต�ออายุใบอนุญาตจัดต้ัง
สถานที่จําหน�ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพ้ืนที่
เกิน 200 ตารางเมตรพร�อมหลักฐานที่ท�องถิ่นกําหนด 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบริการส	วนงาน/
หน	วยงานที่รับผิดชอบใหระบุไปตามบริบทของ
ทองถิ่น)) 

15 นาที - 
 



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ�าหน�าที่ตรวจสอบความถูกต�องของคําขอและความ
ครบถ�วนของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม�ถูกต�อง/ครบถ�วนเจ�าหน�าที่แจ�งต�อผู�ยื่นคําขอให�
แก�ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการหากไม�สามารถ
ดําเนินการได�ในขณะนั้นขณะน้ันให�จัดทําบันทึกความ
บกพร�องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเตมิ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยให�เจ�าหน�าที่และผู�ยื่นคํา
ขอลงนามไว�ในบันทึกน้ันด�วย 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบริการส	วนงาน/
หน	วยงานที่รับผิดชอบใหระบุไปตามบริบทของทองถิน่ 
 
2. หากผูขอต	ออายุใบอนุญาตไม	แกไขคําขอหรือไม	ส	ง
เอกสารเพ่ิมเติมใหครบถวนตามที่กําหนดในแบบบันทึก
ความบกพร	องใหเจาหนาที่ส	งคืนคําขอและเอกสาร
พรอมแจงเป3นหนังสอืถึงเหตุแห	งการคืนดวยและแจง
สิทธิในการอทุธรณ� (อุทธรณ�ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองพ.ศ. 2539))) 

1 ชั่วโมง - 
 

3) การพิจารณา 
เจ�าหน�าที่ตรวจสถานที่ด�านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต�องตามหลักเกณฑ�ด�านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต กรณีไม�ถูกต�องตามหลักเกณฑ�
ด�านสุขลักษณะแนะนําให�ปรับปรุงแก�ไขด�าน
สุขลักษณะ (หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาใหบริการส	วน
งาน/หน	วยงานที่รับผิดชอบ ใหระบุไปตามบริบทของ
ทองถิ่น 

20 วัน - 
 



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 
2. กฎหมายกําหนดภายใน 
30 วันนับแต	วันที่เอกสารถูกตองและครบถวน 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2557))) 

4) -การแจ�งคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไม�อนุญาตให�ต�อ
อายุใบอนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต  
มีหนังสอืแจ�งการอนุญาตแก�ผู�ขออนุญาตทราบเพื่อมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่�องถ่ินกําหนดหาก
พ�นกําหนดถือว�าไม�ประสงค�จะรับใบอนุญาตเว�นแต�จะมี
เหตุหรือข�อแก�ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม�อนุญาตให�ต�ออายุใบอนุญาต 
แจ�งคําสั่งไม�อนุญาตให�ต�ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จําหน�ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 
ตารางเมตรแก�ผู�ขอต�ออายใุบอนุญาตทราบพร�อมแจ�ง
สิทธิในการอทุธรณ� 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบริการส	วนงาน/
หน	วยงานที่รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตามบริบทของทองถิ่น 
2. ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นไม	อาจออกใบอนญุาต
หรือยังไม	อาจมีคําสั่งไม	อนญุาตไดภายใน 30 วันนับแต	
วันที่เอกสารถูกตองและครบถวนใหแจงการขยายเวลา
ใหผูขออนุญาตทราบทุก 7 วันจนกว	าจะพิจารณาแลว
เสร็จพรอมสําเนาแจงสํานักก.พ.ร. ทราบ)) 
 

8 วัน - 
 



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 
5) -ชําระค�าธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่งอนุญาตต�ออายุ

ใบอนุญาต) 
แจ�งให�ผู�ขออนุญาตมาชําระค�าธรรมเนียมตามอตัรา
และระยะเวลาทีท่�องถิ่นกําหนด 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาใหบริการส	วนงาน/
หน	วยงานที่รับผิดชอบ 
ใหระบุไปตามบริบทของทองถิ่น 
2. กรณีไม	ชําระตามระยะเวลาที่กําหนดจะตองเสีย
ค	าปรับเพิ่มข้ึนอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คาง
ชําระ)) 

1 วัน - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ)าม)ี หน�วยงานภาครัฐผู)ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบ)าน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบคุคล 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอื่นๆตามที่ราชการส�วน
ท�องถิ่นประกาศกําหนด) 

- 



ลําดับ ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ)าม)ี หน�วยงานภาครัฐผู)ออกเอกสาร 
4) 

 
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอื่นๆตามที่ราชการส�วน
ท�องถิ่นประกาศกําหนด) 

- 

5) 
 

หลักฐานท่ีแสดงการเป8นผู)มีอํานาจลงนามแทนนิตบุิคคล 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอื่นๆตามที่ราชการส�วน
ท�องถิ่นประกาศกําหนด) 

- 

6) 
 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข)องเช�นสําเนา
ใบอนุญาตสิ่งปลูกสร)างอาคารหรือหลักฐานแสดงว�าอาคาร
น้ันสามารถใช)ประกอบการได)ตามกฎหมายว�าด)วยการ
ควบคมุอาคาร 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอื่นๆตามที่ราชการส�วน
ท�องถิ่นประกาศกําหนด) 

- 

7) 
 

ใบรับรองแพทย-ของผู)ขอรับใบอนุญาตผู)ช�วยจําหน�าย
อาหารและผู)ปรุงอาหาร 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลกัฐานอื่นๆตามที่ราชการส�วน
ท�องถิ่นประกาศกําหนด) 

- 

 

 



ค�าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค�าธรรมเนียม ค�าธรรมเนียม (บาท / ร)อยละ) 
1) อัตราค�าธรรมเนียมต�ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหน�าย

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร
ฉบับละไม�เกิน 3,000 บาทต�อป= 
(หมายเหต:ุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถิ่น)) 

ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ช�องทางการร)องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช�องทางการร)องเรียน / แนะนําบริการ 
1) แจ�งผ�านศูนย�รับเร่ืองร�องเรียนตามช�องทางการให�บริการของส�วนราชการน้ันๆ 

(หมายเหต:ุ (ระบุส	วนงาน/หน	วยงานที่รับผดิชอบช	องทางการรองเรียน)) 
2) องค�การบริหารส�วนตําบลนาทอนอําเภอทุ�งหว�าจังหวัดสตูล 

(หมายเหต:ุ -) 
3) ศูนย�บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด	วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอร-ม ตัวอย�างและคู�มอืการกรอก 

ลําดับ ชือ่แบบฟอร-ม 
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสาร/แบบฟอร�มเป3นไปตามขอกําหนดของทองถิ่น)) 
 

 
 

 



 

ชือ่กระบวนงาน:การขอต�ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน�ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 

200 ตารางเมตร 

หน�วยงานกลางเจ)าของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให�บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท�องถิ่น (กระบวนงานบริการ

ที่เบ็ดเสร็จในหน�วยเดยีว) 

หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให)อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกีย่วข)อง: 

 
1)พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให)บริการ:ท�องถิ่น 

กฎหมายข)อบังคับ/ข)อตกลงที่กําหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข)อกําหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ข)อมูลสถิตขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ต�อเดอืน 0 

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด 0 

 จํานวนคําขอที่น�อยทีสุ่ด 0 

 

ชือ่อ)างอิงของคู�มือประชาชน:สําเนาคู�มือประชาชน 17/08/2015 10:51 

 

 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 


